
Dato mottatt: 
Date received: 

 Saksnummer: 
File no.: 

 

 

Antidoping Norge (ADNO) / Anti-Doping Norway 
SØKNAD OM MEDISINSK FRITAK FRA DOPINGLISTEN 

THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) APPLICATION FORM 

Utøver må fylle inn punkt 1, 2, 5, 6 og 7.  Behandlende lege må fylle inn punkt 3 og 4.  
Les nøye før utfylling. Sjekk www.antidoping.no for nærmere forklaringer. 
The athlete must complete section 1,2, 5, 6 and 7. The physician shall complete section 3 and 4.  
Read carefully before completing the form. Check www.antidoping.no for further information as required. 

Krav til rett dokumentasjon som bekrefter diagnose må vedlegges.  Se 3a og www.antidoping.no  
Ufullstendig søknad eller manglende tilleggsdokumentasjon vil forsinke behandlingstiden.  
All required supporting documents confirming the diagnosis must be attached. See 3a and www.antidoping.no for details. 
Incomplete application or lack of supporting documents will delay the application review process. 

 

1. Personopplysninger / Personal information 

Etternavn 
Last Name 

 
Fornavn 
First Name(s) 

 

Fødselsdato 
Date of birth 

 Tlf/mobil 
Tel/Cell 

 

Adresse 
Address 

 
Epost 
E-mail 

 

Postnummer/Sted 
Postal Code/Place 

 Land  
Country 

 

Kjønn 
Gender 

 Idrett 
Sport 

 

Land  
Country 

 Gren  
Discipline 

 

Funksjonshemming, hvis relevant. Disability, if relevant  

Jeg godkjenner at Antidoping Norge tar kontakt med behandlende lege for utfyllende 
informasjon ved behov.  
I agree that Anti-Doping Norway contacts the physician for additional information if necessary.  

Ja 
Yes 

 
Nei 
No 

 

 

2. Utøvernivå / Athlete’s level 

Internasjonal toppidrettsutøver som definert av utøvers internasjonale særforbund (RTP-utøver eller deltager i 
konkurranse i regi av det internasjonale særforbundet) må normalt søke dit. Sjekk deres regler om Medisinsk 
fritak. 
An athlete defined as international level athlete must normally apply for a TUE at the International Federation (IF). (e.g RTP-athletes in 
the IF or participants in competitions defined by the IF). Consult the IF’s TUE rules. 
Søknad og tilleggsdokumentasjon bør være på engelsk dersom utøver i løpet av fritaksperioden skal delta i 
konkurranse hvor fritaket må anerkjennes av internasjonalt særforbund. (Jf. særforbundets regler om medisinsk fritak.) 
The application and supporting documents should be written in English if the athlete plans to participate in competitions during the TUE 
period and the TUE must be recognized by the IF (cf. the IF’s TUE rules). 
Kryss av/ Tick Nivå / Level Forklaring / Definition 

 
Nasjonal 
toppidrettsutøver 
og/eller 
meldepliktutøver 

Sjekk om du er på «Toppidrettsutøverliste» her www.antidoping.no.   
Send søknad når diagnose foreligger. 
List of national top-level athletes to be found here: www.antidoping.no  
Application is required following a diagnosis. 

 Alle andre utøvere 
fra fylte 15 år 

Søknad sendes på forespørsel fra ADNO. 
Application must be forwarded when requested by ADNO 
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3a. Medisinsk informasjon – Medical information 

Dokumentasjon som bekrefter diagnosen må være vedlagt søknaden. Dokumentasjonen må inkludere en 

utfyllende medisinsk historikk, inkludert resultater fra alle relevante undersøkelser, laboratorieprøver og 

bildediagnostikk. Kopi av originale journalnotater, epikriser og brev skal inkluderes dersom det er mulig. I tillegg 

vil det være fordel med et kort sammendrag som inneholder diagnose, nøkkelfunn fra kliniske undersøkelser, 

medisinske tester og behandlingsplan. Søknad behandles ikke uten at underliggende dokumentasjon som 

bekrefter diagnose er vedlagt. WADA har utarbeidet sjekklister som en hjelp til utøvere og leger i utfylling av 

komplette og grundige søknader om medisinske fritak. Disse listene finnes oversatt til norsk på 

www.antidoping.no, og finnes på engelsk på WADAs nettsider https://www.wada-ama.org. 
 

Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this application. The medical information must include a 

comprehensive medical history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the 

original reports or letters should be included when possible. In addition, a short summary that includes the diagnosis, key elements of the 

clinical exams, medical tests and the treatment plan would be helpful. 

An application will not be handled without the required supporting documents confirming the diagnosis. See requirements for supporting 

documents at www.antidoping.no. WADA maintains a series of TUE Checklists to assist athletes and physicians in the preparation of a 

complete and thorough TUE application. These can be accessed by entering the search term “Checklist” on the WADA website: 

https://www.wada-ama.org 

Diagnose (Bruk siste versjon av WHO ICD klassifisering om mulig)  
Diagnosis (Please use the latest WHO ICD classification if possible) 
 

Dersom det finnes behandlingsalternativer som ikke inneholder forbudte stoffer må det gis en klinisk 
begrunnelse for behandling med forbudte stoffer her. 
If a permitted medication can be used to treat the medical condition, please provide justification for the therapeutic use exemption for 
the prohibited medication. 

 

 

3b. Medisinering (alle felt skal fylles ut) /  Medication details (all sections shall be completed) 

 Legemiddel / 
Medication 

Forbudt stoff / 
Prohibited substance 
(Generic name) 

Administrasjons- 
metode /  
Route of 
administration  

Dosering / 
Dose 

Doserings-
intervall / 
Frequency 

Varighet på 
behandling / 
Duration of 
treatment 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

 

https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue
https://www.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/
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4. Erklæring fra behandlende lege – Medical practitioner’s declaration 

Jeg bekrefter at  
a) Det aktuelle forbudte stoffet/metoden er nødvendig for å behandle en diagnostisert medisinsk tilstand, 

understøttet av relevant klinisk dokumentasjon, 
b) Det forbudte stoffet/metoden brukt i medisinsk behandling gir med sannsynlighetsovervekt ingen kjent 

prestasjonsforbedring utover det som kan forventes ved en tilbakevending til utøverens normale 
helsetilstand etter behandling av den medisinske tilstanden, 

c) Det forbudte stoffet eller den forbudte metoden er en indisert behandling av den medisinske tilstanden, og 
det er ingen annen rimelig og fornuftig tillatt terapeutisk behandling, 

d) Bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke, helt eller delvis, være en 
konsekvens av tidligere bruk (uten medisinsk fritak) av stoffer/metoder som var ulovlig på 
anvendelsestidspunktet. 

e) Informasjonen oppgitt under punkt 3 er korrekt. 
 

Jeg aksepterer og godkjenner videre at personlig informasjon gitt nedenfor kan bli brukt av ADNO eller andre 
antidopingorganisasjoner til å kontakte meg angående denne søknaden, for å verifisere den medisinske 
vurderingen i tilknytning til søknadsprosessen eller angående etterforskning av mulig brudd på 
antidopingregelverket. Videre aksepterer og godkjenner jeg at personlig informasjon gitt nedenfor kan bli lastet 
opp i databasen ADAMS (the Anti-Doping Administration and Management System) for samme formål (se 
ADNOs retningslinjer for personvern  eller ADAMS personvernregler for ytterligere informasjon). 

I certify that  
a) The Prohibited Substance or Prohibited Method in question is needed to treat a diagnosed medical condition supported by relevant 

clinical evidence. 

b) The Therapeutic Use of the Prohibited Substance or Prohibited Method will not, on the balance of probabilities, produce any 
additional enhancement of performance beyond what might be anticipated by a return to the Athlete’s normal state of health 
following the treatment of the medical condition. 

c) The Prohibited Substance or Prohibited Method is an indicated treatment for the medical condition, and there is no reasonable 
permitted Therapeutic alternative. 

d) The necessity for the Use of the Prohibited Substance or Prohibited Method is not a consequence, wholly or in part, of the prior Use 
(without a TUE) of a substance or method which was prohibited at the time of such Use.  

e) The information provided in the above section 3 is accurate.  
I further acknowledge and agree that my personal information may be used by Anti-Doping Organization(s) (ADO) to contact me 
regarding this TUE application, to verify the professional assessment in connection with the TUE process, or in connection with Anti-
Doping Rule Violation investigations or proceedings. I further acknowledge and agree that my personal information will be uploaded to 
the Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS) for these purposes (see ADNO’s privacy policy and the ADAMS Privacy 
Policy for more details). 
Etternavn 
Last Name 

 Fornavn 
First Name(s) 

 

Gateadresse 
Street address 

 

Postnr./sted 
Postal code/Place 

 

Tlf/mobil 
Tel./Cell 

 

E-post 
E-mail 

 

Medisinsk spesialitet 
Medical Specialty 

 

HPR-nummer 
License number 

 

Dato 
Date 

 

Signatur behandlende lege 
Signature Medical Practitioner 

 

  

https://www.antidoping.no/om-adno/personvern
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy
https://www.antidoping.no/om-adno/personvern
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy
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5. Søknad med tilbakevirkende kraft/akutte tilfeller - Retroactive application  

Er dette en søknad som skal gjelde med tilbakevirkende kraft? (Jf. Forskrift om 
medisinsk fritak §4.) Is this a retroactive application ref. ADNO TUE Rules §4? 

Nei
No  Ja 

Yes  

Hvis ja, oppgi dato for nå behandlingen startet? 
If yes, specify the date for the start of the treatment? 

 
Gjelder noen av følgende unntak (Artikkel 4.1 i International Standard for Therapeutic Use Exemption, ISTUE): 
Do any of the following exceptions apply? (Article 4.1 of the ISTUE): 

 4.1 (a) 
Akutt medisinsk behandling 
Emergency or urgent treatment of a medical condition 

 4.1 (b) 

På grunn av utilstrekkelig tid eller mulighet eller på grunn av uvanlige omstendigheter var det 
ikke mulig å sende inn søknaden eller å få søknaden behandlet før dopingkontroll 
There was insufficient time, opportunity or other exceptional circumstances that prevented you from submitting the 

TUE application, or having it evaluated, before getting tested. 

 4.1 (c) Du var ikke pliktig til å søke i forkant i henhold til Antidoping Norges antidopingregelverk 
You were not required to apply in advance for a TUE as per Anti-Doping Norway’s anti-doping rules 

 4.1 (d) 

Du er breddeutøver som ikke er under et internasjonalt særforbunds jurisdiksjon eller 
Antidoping Norges jurisdiksjon, og ble testet i dopingkontroll. 
You are a lower-level athlete who is not under the jurisdiction of an International Federation or National Anti-Doping 

Organization and were tested. 

 4.1 (e) 

Testet positivt etter bruk av et stoff i medisinsk øyemed utenom konkurranse som kun er forbudt 
i konkurranse, for eksempel S9 Glukokortikoider (se dopinglisten på www.antidoping.no). 
You tested positive after using a substance Out-of-Competition that was only prohibited In-Competition, e.g., S9 
glucocorticoids (See Prohibited List). 

Ytterligere forklaring (med dokumentasjon om nødvendig) 
Please explain (if necessary, attach further documents) 
 

 Andre retroaktive søknader (Artikkel 4.3. i ISTUE): 
Utøver kan i særlige tilfeller få retroaktiv behandling av en søknad om medisinsk fritak, dersom det ville 
være sterkt urimelig å nekte slik retroaktiv behandling. Dersom det søkes på grunnlag av Artikkel 4.3 skal 
årsaken forklares her, og all nødvendig dokumentasjon som understøtter saken skal legges ved søknaden. 
Other Retroactive Applications (Article 4.3 of the ISTUE): 
In rare and exceptional circumstances notwithstanding any other provision in the ISTUE, an Athlete may apply for and be granted 
retroactive approval for their TUE if, considering the purpose of the Code, it would be manifestly unfair not to grant a retroactive 
TUE. In order to apply under Article 4.3, please include a full reasoning and attach all necessary supporting documentation. 

 

 

6. Tidligere søknader - Previous applications  

Har du tidligere søkt om medisinsk fritak for denne diagnosen til ADNO eller andre?  
Have you submitted any previous TUE application(s) to any Anti-Doping Organization for the same condition? 

Ja 
Yes 

 Nei 
No  

Hvis ja, for hvilke(t) forbudt(e) stoff eller metode(r)? 
If yes, for which substance(s) or method(s)? 

 

Til hvilken organisasjon ble søknaden sendt til? 
To whom? 

 

Ble den innvilget? 
Was it approved?  

Ja 
Yes  Innvilget dato  

Date granted  Nei 
No  

  

https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
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7. Utøvers erklæring – Athlete’s declaration 

Jeg søker om medisinsk fritak for bruk av stoffer eller metoder på WADA’s dopingliste som forklart i denne 
søknaden og erklærer at informasjonen under punkt 1, 2, 5, 6 og 7 er korrekt. Jeg tillater legen(e) min(e) å frigi 
medisinsk informasjon som de anser nødvendig for vurdering av behovet for å innvilge søknaden til følgende 
mottakere: Antidopingorganisasjonen(e) (ADO(ene)) som er ansvarlig for å ta en beslutning om å innvilge, avslå, 
eller anerkjenne søknaden min; WADA, som er ansvarlig for å sikre at avgjørelser gjort av ADOer er i tråd med 
regelverket (International Standard for Therapeutic Use Exemption, ISTUE); legene som er medlemmer av 
relevante medisinske fagkomiteer i ADO(er)- og WADA, og som kan ha behov for å gjennomgå søknaden min i 
samsvar med World Anti-Doping Code og internasjonale standarder; og, om nødvendig for å vurdere søknaden 
min, samt andre uavhengige medisinske, vitenskapelige eller juridiske eksperter. 
Videre gir jeg Antidoping Norge tillatelse til å gjøre hele min søknad om medisinsk fritak, inkludert 
tilleggsdokumentasjon, tilgjengelig for andre antidopingorganisasjoner og WADA for årsaker nevnt ovenfor, og 
jeg er innforstått med at disse mottakerne kan ha behov for å sende søknaden til medlemmer i deres respektive 
medisinske fagkomiteer og andre relevante eksperter for å vurdere søknaden. 
Jeg har lest og forstått personvernerklæringen (punkt 8) angående søknad om medisinsk fritak som forklarer 
hvordan personlig informasjon vil bli behandlet i forbindelse med min søknad om medisinsk fritak, og 
godkjenner disse vilkårene. 
 
I hereby apply for therapeutic use exemption for substances or methods from the WADA Prohibited List as identified in this application 
and declare that the information in section 1,2, 5,  6 and 7 is accurate. I authorize my physician(s) to release the medical information and 
records that they deem necessary to evaluate the merits of my TUE application to the following recipients: the Anti-Doping 
Organization(s) (ADO) responsible for making a decision to grant, reject, or recognize my TUE; the World Anti-Doping Agency (WADA), 
who is responsible for ensuring determinations made by ADOs respect the ISTUE; the physicians who are members of relevant ADO(s) and 
WADA TUE Committees (TUECs) who may need to review my application in accordance with the World Anti-Doping Code and 
International Standards; and, if needed to assess my application, other independent medical, scientific or legal experts. 
I further authorize Anti-Doping Norway to release my complete TUE application, including supporting medical information and records, to 
other ADO(s) and WADA for the reasons described above, and I understand that these recipients may also need to provide my complete 
application to their TUEC members and relevant experts to assess my application. 
I have read and understood the TUE Privacy Notice (section 8) explaining how my personal information will be processed in connection 
with my TUE application, and I accept its terms. 

Etternavn 
Last Name 

 Fornavn 
First Name 

 

Signatur utøver 
Athlete’s signature 

 Dato 
Date 

 

Sign. foresatte 
Guardian’s signature 

 Dato 
Date 

 

Foresatte skal signere på vegne av eller sammen med utøver dersom utøver ikke er myndig eller har en 
funksjonshemming som gjør at utøver ikke selv kan signere. 
Guardian’s signature is required if the Athlete is a minor or has a disability preventing him/her from signing this form. 

 
 

Ved manglende opplysninger kan søknad returneres uten behandling.  
Behandlingstid: maksimum 21 dager fra mottak av komplett søknad 

Application may be returned unprocessed, if the information is incomplete.  
Application review time: maximum 21 days from receipt of complete application. 

 
Signert søknad med tilleggsdokumentasjon sendes elektronisk eller per ordinær postgang til: 

Signed application with supporting documents must be sent electronically or per ordinary post to: 

medisinsk@antidoping.no  
Antidoping Norge, Sognsveien 75 F, NO- 0855 Oslo 
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8. Personvernerklæring for søknad om medisinsk fritak – TUE Privacy Note 

Denne erklæringen beskriver hvordan personlig informasjon vil bli behandlet når du sender inn søknad om 
medisinsk fritak. 
This Notice describes the personal information processing that will occur in connection with your submission of a TUE Application. 

TYPER PERSONLIG INFORMASJON (PI) 

• Informasjon på søknadsskjema for medisinsk fritak, gitt av deg eller legen din (inkludert ditt navn, 
fødselsdato, kontaktinformasjon, idrett og idrettsgren, diagnose, legemidler og medisinsk behandling 
som er relevant for søknaden); 

• Tilleggsdokumentasjon, for eksempel journalnotat/epikrise, sendt inn av legen(e) din(e), og 

• Vurderinger og avgjørelser angående din søknad om medisinsk fritak gjort av ADOer (inkludert WADA) 
og deres medisinske fagkomiteer og andre eksperter på medisinske fritak, inkludert kommunikasjon med 
deg og legen(e) din(e), relevante ADOer eller støttepersonell angående din søknad 

TYPES OF PERSONAL INFORMATION (PI) 

• The information provided by you or your physician(s) on the TUE Application Form (including your name, date of birth, contact 
details, sport and discipline, the diagnosis, medication, and treatment relevant to your application);  

• Supporting medical information and records provided by you or your physician(s); and  

• Assessments and decisions on your TUE application by ADOs (including WADA) and their TUE Committees and other TUE 
experts, including communications with you and your physician(s), relevant ADOs or support personnel regarding your 
application. 

FORMÅL OG BRUK 
Din PI vil bli brukt til å behandle og vurdere din søknad om medisinsk fritak i tråd med regelverket (International 
standard for Therapeutic Use Exemption, ISTUE). I noen tilfeller kan informasjonen bli brukt til andre formål i 
tråd med the World Anti-Doping Code (WADC), internasjonale standarder, og antidopingregelverket til 
antidopingorganisasjonen(e) som har myndighet til å teste deg. Dette inkluderer: 

• Resultathåndtering, dersom det fremkommer et positivt eller atypisk analysesvar basert på din(e) 
dopingprøve(r) eller på utøvers biologiske pass (ABP); og 

• I sjeldne tilfeller; etterforskning av mulig overtredelse av antidopingregelverket 

PURPOSES & USE 
Your PI will be used in order to process and evaluate the merits of your TUE application in accordance with the International Standard for 
Therapeutic Use Exemptions In some instances, it could be used for other purposes in accordance with the World Anti-Doping Code 
(Code), the International Standards, and the anti-doping rules of ADOs with authority to test you. This includes:  

• Results management, in the event of an adverse or atypical finding based on your sample(s) or the Athlete Biological Passport; 
and  

• In rare cases, investigations, or related procedures in the context of a suspected Anti-Doping Rule Violation (ADRV). 

AKTUELLE MOTTAKERE 
Din PI, inkludert medisinsk- og helseinformasjon og dokumentasjon, kan bli delt med følgende: 

• ADO(er) som er ansvarlige for å innvilge, avslå eller anerkjenne din søknad om medisinsk fritak, i tillegg til 
tredjeparter delegert av disse ADOene (dersom det er noen). Avgjørelsen om å innvilge eller avslå din 
søknad om medisinsk fritak vil også bli gjort tilgjengelig for ADOer med myndighet til å teste deg og/eller 
som har resultathåndteringsansvar; 

• WADA-autorisert personale; 

• Medlemmer av de medisinske fagkomiteene i relevante ADOer og WADA; og 

• Andre uavhengige medisinske, vitenskapelige eller juridiske eksperter, dersom påkrevd. 

På grunn av sensitiv informasjon knyttet til søknad om medisinsk fritak vil kun et begrenset antall ansatte i 
ADOer og WADA få tilgang til din søknad. ADOer (inkludert WADA) skal behandle din PI i henhold til 
internasjonal standard (the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information 
(ISPPPI)). Du kan også kontakte ADOen du sender søknaden til for å få ytterligere informasjon om behandling av 
din PI. 
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Din PI vil også lastes opp i ADAMS av den ADOen som mottar din søknad, slik at den blir tilgjengelig for andre 
ADOer og WADA ved behov for å ivareta formålene beskrevet over. ADAMS er lokalisert i Canada og driftes og 
administreres av WADA. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om ADAMS og hvordan WADA behandler din 
PI, kan du lese ADAMS personvernregler (ADAMS Privacy Policy). 

TYPES OF RECIPIENTS 
Your PI, including your medical or health information and records, may be shared with the following: 

• ADO(s) responsible for making a decision to grant, reject, or recognize your TUE, as well as their delegated third parties (if any). 
The decision to grant or deny your TUE application will also be made available to ADOs with testing authority and/or results 
management authority over you;  

• WADA authorized staff;  

• Members of the TUE Committees (TUECs) of each relevant ADO and WADA; and 

• Other independent medical, scientific or legal experts, if needed. 
Note that due to the sensitivity of TUE information, only a limited number of ADO and WADA staff will receive access to your application. 
ADOs (including WADA) must handle your PI in accordance with the International Standard for the Protection of Privacy and Personal 
Information (ISPPPI). You may also consult the ADO to which you submit your TUE application to obtain more details about the processing 
of your PI. 
Your PI will also be uploaded to ADAMS by the ADO who receives your application so that it may be accessed by other ADOs and WADA as 
necessary for the purposes described above. ADAMS is hosted in Canada and is operated and managed by WADA. For details about 
ADAMS, and how WADA will process your PI, consult the ADAMS Privacy Policy (ADAMS Privacy Policy). 

RETTFERDIG & LOVLIG BEHANDING 
Når du signerer erklæringen bekrefter du at du har lest og forstått denne personvernerklæringen for søknad om 
medisinsk fritak. Når det er hensiktsmessig og tillatt i henhold til gjeldende lover kan ADNO og andre parter som 
er nevnt ovenfor også forutsette at denne signaturen bekrefter ditt uttrykkelige samtykke til PI-behandlingen 
beskrevet i denne erklæringen. Alternativt kan ADNO og de andre partene benytte andre hjemmelsgrunnlag til å 
behandle PI-en din for de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, herunder antidoping som en viktig 
oppgave i allmenhetens interesse, at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, for å 
oppfylle en rettslig forpliktelse eller obligatoriske rettslige prosesser, eller dersom behandlingen er nødvendig 
for legitime formål knyttet til deres aktiviteter.  

FAIR & LAWFUL PROCESSING 
When you sign the Athlete Declaration, you are confirming that you have read and understood this TUE Privacy Notice. Where 
appropriate and permitted by applicable law, ADOs and other parties mentioned above may also consider that this signature confirms 
your express consent to the PI processing described in this Notice. Alternatively, ADOs and these other parties may rely upon other 
grounds recognized in law to process your PI for the purposes described in this Notice, such as the important public interests served by 
anti-doping, the need to fulfill contractual obligations owed to you, the need to ensure compliance with a legal obligation or a compulsory 

legal process, or the need to fulfill legitimate interests associated with their activities. 

RETTIGHETER 
Du har rettigheter i forbindelse med din PI som beskrevet i ISPPPI, inkludert rett til å kreve en kopi av din PI og til 
å få din PI korrigert, blokkert eller slettet i gitte situasjoner. Du kan videre ha ytterligere rettigheter i henhold til 
gjeldende lover, som for eksempel retten til å klage til Datatilsynet.  
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt der behandlingen av PI er basert på ditt samtykke, inkludert 
tillatelsen du har gitt legen din til å frigi medisinsk informasjon som beskrevet i erklæringen. For å tilbakekalle 
ditt samtykke må du varsle ADNO og legen din om avgjørelsen din. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke eller 
motsetter deg PI-behandlingen som er beskrevet i denne erklæringen vil din søknad om medisinsk fritak 
sannsynligvis bli avslått siden ADNO ikke vil være i stand til å vurdere søknaden i samsvar med WADC og 
internasjonale standarder. 
I sjeldne tilfeller kan det også være nødvendig for ADNO å fortsette å behandle din PI for å oppfylle forpliktelser i 
henhold til WADC og de internasjonale standardene, til tross for at du motsetter deg slik behandling eller 
tilbaketrekking av samtykke (der det er aktuelt). Dette inkluderer behandling av PI i forbindelse med 
etterforskning av mulig overtredelse av antidopingregelverket, samt behandling av PI for å etablere, utøve eller 
forsvare seg mot juridiske krav som involverer deg, WADA og / eller en ADO. 

https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360012071820-ADAMS-Privacy-Policy
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RIGHTS 
You have rights with respect to your PI under the ISPPPI, including the right to a copy of your PI and to have your PI corrected, blocked or 
deleted in certain circumstances. You may have additional rights under applicable laws, such as the right to lodge a complaint with a data 
privacy regulator in your country.   
Where the processing of your PI is based on your consent, you can revoke your consent at any time, including the authorization to your 
physician to release medical information as described in the Athlete Declaration. To do so, you must notify your ADO and your 
physician(s) of your decision. If you withdraw your consent or object to the PI processing described in this Notice, your TUE will likely be 
rejected as ADOs will be unable to properly assess it in accordance with the Code and International Standards. 
In rare cases, it may also be necessary for ADOs to continue to process your PI to fulfill obligations under the Code and the International 
Standards, despite your objection to such processing or withdrawal of consent (where applicable). This includes processing for 
investigations or proceedings related to ADRV, as well as processing to establish, exercise or defend against legal claims involving you, 

WADA and/or an ADO. 

GARANTIER 
All informasjon som finnes i en søknad om medisinsk fritak, inkludert tilleggsdokumentasjon som for eksempel 
epikrise eller journalnotat, og enhver annen informasjon knyttet til vurdering av en søknad om medisinsk fritak 
skal behandles i henhold til prinsippene om streng medisinsk konfidensialitet. Legene som er medlemmer i 
Medisinsk fagkomite og enhver annen ekspert som har befatning med søknaden skal signere taushetserklæring. 
I følge ISPPPI skal også ansatte i ADOer signere taushetserklæring, og ADOer skal implementere strenge 
personverns- og sikkerhetsprosedyrer for å beskytte din PI. ISPPPI krever at ADOer skal ha høyere grad av 
sikkerhet relatert til informasjon som fremkommer i søknader om medisinsk fritak på grunn av informasjonens 
sensitivitetsgrad. Du kan finne informasjon om sikkerhet i ADAMS ved å lese om hvordan personlig informasjon 
blir behandlet i ADAMS og ofte stilte spørsmål om dette  

SAFEGUARDS 
All the information contained in a TUE application, including the supporting medical information and records, and any other information 
related to the evaluation of a TUE request must be handled in accordance with the principles of strict medical confidentiality. Physicians 
who are members of a TUE Committee and any other experts consulted must be subject to confidentiality agreements.  
Under the ISPPPI, ADO staff must also sign confidentiality agreements, and ADOs must implement strong privacy and security measures 
to protect your PI. The ISPPPI requires ADOs to apply higher levels of security to TUE information, because of the sensitivity of this 
information. You can find information about security in ADAMS by consulting the response to How is your information protected in 
ADAMS? in our ADAMS Privacy and Security FAQs.  
Under the ISPPPI, ADO staff must also sign confidentiality agreements, and ADOs must implement strong privacy and security measures 
to protect your PI. The ISPPPI requires ADOs to apply higher levels of security to TUE information, because of the sensitivity of this 
information. You can find information about security in ADAMS by consulting the response to How is your information protected in 
ADAMS? in our ADAMS Privacy and Security FAQs. 

LAGRING AV DATA 
Din PI vil bli lagret av ADOer (inkludert WADA) i henhold til lagringstidene beskrevet i Annex A i ISPPPI. 
Innvilgede søknader om medisinske fritak eller avslag vil bli oppbevart i 10 år etter utløpsdato eller dato for 
avslag. Søknadsskjema og tilleggsdokumentasjon i forbindelse med søknad om medisinsk fritak vil bli oppbevart i 
12 måneder etter utløpsdato. Søknader som ikke er komplette vil bli oppbevart i 12 måneder. 

RETENTION 
Your PI will be retained by ADOs (including WADA) for the retention periods described in Annex A of the ISPPPI. TUE certificates or 
rejection decisions will be retained for 10 years after the expiry date or the date for rejection. TUE application forms and supplementary 
medical information will be retained for 12 months from the expiry of the TUE. Incomplete TUE applications will be retained for 12 
months. 

KONTAKT 
Kontakt Antidoping Norge på post@antidoping.no dersom du har spørsmål rundt håndtering av din PI. For å 
kontakte WADA angående slike spørsmål kan du bruke privacy@wada-ama.org. 

CONTACT 
Consult Anti-Doping Norway at post@antidoping.no for questions or concerns about the processing of your PI. To contact WADA, use 
privacy@wada-ama.org. 

 

https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360010175840-How-is-your-information-protected-in-ADAMS-
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360010175840-How-is-your-information-protected-in-ADAMS-
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/sections/360004757694-ADAMS-Privacy-and-Security-FAQ
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360010175840-How-is-your-information-protected-in-ADAMS-
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/articles/360010175840-How-is-your-information-protected-in-ADAMS-
https://adams-help.wada-ama.org/hc/en-us/sections/360004757694-ADAMS-Privacy-and-Security-FAQ

