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Inspektor Ochrony Danych Osobowych uprzejmie informuje, że do projektu rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turysty ki w spraw ie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji 

Antydopingowej, zwanego dalej projektem rozporządzenia (wydawanego na podstawie art. 27 

ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w' sporcie Dz. U. poz. ...) -  z punktu 

widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 922), zwanej dalej u.o.d.o. -  zgłasza następujące mvagi.

Generalny Inspektor pragnie zauważyć, że brak jest wr projekcie rozporządzenia przepisów- 

regulujących weryfikację osób -  kandydatów na kontrolera -  przed wstępem na egzamin oraz 

przekazywanie takim osobom wyników, ich dotyczących, z przedmiotowego egzaminu. Podkreślenia 

wymaga, że wskazane powyżej wątpliwości odnoszące się do aspektów organizacyjnych 

przeprowadzania wszelkiego rodzaju egzaminów wynikają z praktyki działalności Generalnego 

Inspektora.

Zdaniem GIODO właściwym rozwiązaniem w przypadku weryfikacji kandydatów na 

kontrolerów byłoby okazywanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość kandydata członkowi komisji egzaminacyjnej przed wstępem na egzamin.
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W odniesieniu do informowania zdających o wynikach przedmiotowego egzaminu, 

akceptowalnym rozwiązaniem jest skierowanie takiej informacji bezpośrednio do osoby, której 

wynik dotyczy.

W związku z powyższym GIODO sugeruje rozważenie uzupełnienia przepisów 

rozporządzenia o zapisy dotyczące procedury weryfikacji kandydatów na kontrolera oraz 

przekazywania informacji o wynikach egzaminów.
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