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Utkast til lov om behandling av personopplysninger for 
antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av 
idrettskonkurranser  
 
Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 
§ 1 Formål 

Formålet med denne loven er å sikre en forsvarlig behandling av personopplysninger 
i antidopingarbeid og i arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser. 
 
§ 2 Definisjoner 

Med World Anti-doping Code menes det internasjonale regelverket utarbeidet av 
Verdens antidopingbyrå (WADA) som gir rammen for harmonisering av antidopingpolitikk, 
regler og reguleringer for de virksomheter som omfattes av regelverket. 
 

Med antidopingarbeid menes antidopingarbeid som utføres på grunnlag av WADA-
koden og tilhørende internasjonale standarder av: 
 
a) foreninger, forbund og andre virksomheter som har signert WADA-koden eller som er 

underlagt et internasjonalt særidrettsforbund som har signert WADA-koden 
b) nasjonale antidopingorganisasjoner som har signert WADA-koden 
c) andre virksomheter på oppdrag fra en virksomhet som har signert WADA-koden.   
 
§ 3 Geografisk virkeområde 

Loven gjelder for behandling av personopplysninger som utføres etter loven her i 
forbindelse med aktivitetene ved virksomheten til en behandlingsansvarlig eller en 
databehandler i Norge, uavhengig av om behandlingen finner sted i EØS eller ikke. 

 
Loven gjelder for Svalbard. Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på 

Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene. Kongen kan gi forskrift om at loven skal 
gjelde for Jan Mayen og bilandene. 
 
§ 4 Forholdet til personopplysningsloven 

Loven supplerer og utfyller personopplysningsloven, som gjelder så langt ikke annet 
følger av denne loven. 
 
Kapittel 2. Antidoping  
 
§ 5 Behandling av personopplysninger i antidopingarbeid 

Personopplysninger kan behandles i antidopingarbeid når det er nødvendig for å: 
 

a) behandle saker om medisinsk fritak for utøvere som må bruke midler som inneholder 
stoffer som står på dopinglisten 



Utkast 27. juni 2022 
 

2 
 

b) planlegge, koordinere og administrere ordningen med innrapportering av 
utøverinformasjon for meldepliktsutøvere og håndtere saker om overtredelse av 
meldepliktregelverket 

c) planlegge, gjennomføre og følge opp dopingkontroller 
d) behandle saker om overtredelse av antidopingregelverket 
e) innhente, bearbeide, analysere og dele tips og informasjon som gjelder mulige 

overtredelser av antidopingregelverket. 
f) gjennomføre en avtale om antidopingsamarbeid som innebærer mulighet for 

dopingtesting, inngått med en antidopingvirksomhet som har signert WADA-koden 
eller som kan dokumentere at virksomheten utføres i tråd med denne 

 
 
§ 6 Behandling av særlige kategorier av personopplysninger 

For formål etter § 5 kan det, når det er nødvendig, behandles helseopplysninger samt 
genetiske opplysninger og biometriske opplysninger for det formål å entydig identifisere en 
fysisk person, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 1. 
 
§ 7 Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser 

For formål etter § 5 d)-f) kan det, når det er nødvendig, behandles 
personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 10. 
 
§ 8 Forskrift 

Kongen kan gi forskrift om behandling av personopplysninger for antidopingformål, 
blant annet om behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles og om 
utlevering av personopplysninger. 
 
Kapittel 3. Manipulering av idrettskonkurranser 
 
§ 9 Behandling av personopplysninger i arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser 

Offentlige myndigheter, pengespilltilbydere, konkurransearrangører og 
idrettsorganisasjoner som er aktører i arbeidet mot manipulering av idrettskonkurranser, kan 
behandle personopplysninger når det er nødvendig for å forebygge, avdekke, behandle og 
sanksjonere saker som gjelder manipulering av idrettskonkurranser. 
 

Aktører som nevnt i første ledd kan for de formålene som fremgår der behandle 
personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 10. 
 
§ 10 Forskrift 
 

Kongen kan gi forskrift om behandling av personopplysninger i arbeidet mot 
manipulering av idrettskonkurranser, blant annet om formålet med behandlingen, 
behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles og om utlevering av 
personopplysninger. 
 
Kapittel 4. Ikrafttredelse 
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§ 11. Ikrafttredelse  
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

 


