ntegritetspoicy för behanding av personuppgifter v.1.1
Antagen av Antidoping Sveriges styrese den 22 apri 221.

nedning
Antidoping Sverige (”ADSE”) värnar om skyddet av dina enskida rättigheter och dina
personuppgifter. Den här integritetspoicyn för behanding av personuppgifter beskriver hur vi
samar in, använder, agrar och dear personuppgifter.
ntegritetspoicyn riktar sig ti dig som är konsut, förtroendevad, detagare på utbidning eer
arrangemang, aktiv inom idrottsröresen eer ti dig som på något annat sätt kommer i kontakt
med vår verksamhet.

Personuppgiftsbehandingar
ADSE är personuppgiftsansvarig för behanding av de personuppgifter som du dear med oss
när du:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ingår avta med oss
ansöker om medicinsk dispens inom ramen för Koden
genomför visteserapportering inom ramen för Koden
bir uttagen ti och genomför en dopingkontro
har en fråga och/eer kontaktar oss
anmäer dig ti någon av våra utbidningar
är konsut eer förtroendevad
söker jobb hos oss
besöker vår hemsida och accepterar cookies
detar i konferens eer annan mötespats
detar i aktivitet som igger ti grund för statistik och uppföjning
nyttjar våra tjänster eer appikationer
bestäer en produkt av oss
registreras som kontaktperson hos oss för din organisation eer företag

Ändamå med personuppgiftsbehandingen
ADSE behandar i sin dagiga verksamhet personuppgifter, viket är nödvändigt för att kunna
utföra antidopingarbetet i enighet med Värdsantidopningskoden (”Koden”) och dess
tihörande internationea standarder. Den svenska versionen av Koden återfinns i drottens
Antidopingregemente (”DR”).
ADSE behandar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamå och när vi har en agig
grund att göra det.

ADSE behandar personuppgifter för att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedriva ändamåsenig verksamhet genom efterevnad av stadgar eer boagsordning;
uppfya rättsiga förpikteser, exempevis krav enigt bokförings- eer arbetsrättsig
agstiftning, rapportera ti svenska samt utändska myndigheter;
eftereva Kodens krav;
handägga ansökningar om medicinsk dispens;
panera och administrera utbidningsinsatser;
panera och administrera visteserapportering;
panera och genomföra oanmäda dopingkontroer;
utreda misstänkta dopingförseeser;
anmäa eer utfärda bestraffning för dopingförseeser;
inhämta, anaysera och dege information som gäer möjiga förseeser mot DR och
RF:s stadgar;
samarbeta med andra antidopningsorganisationer och myndigheter;
pubicera materia i sociaa medier och på hemsidor;
registrera kontaktuppgifter över exempevis detagare, anhöriga,
företagsrepresentanter eer nätverk;
uppfya våra kontraktuea åtagande i avta;
genomföra projekt och satsningar;
sammanstäa statistisk och föja upp verksamheten;
arrangera evenemang, konferenser och bidra ti andra mötespatser;
hantera rekryteringsprocesser och spontana jobbansökningar;
tihandahåa nyhetsbrev och informationsutskick;
hantera medems- och kundreaterade ekonomiska transaktioner exempevis köp av
tjänst/produkt;
administrera och bedriva utbidningsverksamhet, exempevis Ren Vinnare, Vaccinera
Kubben;
tihandahåa hemsidor och appikationer inkusive hänförig support;
Utföra utvärdering och uppföjning av utbidning och informationsinsatser;

Viken agig grund har vi för personuppgiftsbehanding?
Nedan föjer en sammanstäning av den agiga grunden för behandingen av personuppgifter
som sker inom ADSE:s verksamhet.
Ändamå med behanding
Uppfya rättsiga förpikteser, exempevis krav
enigt bokförings- eer arbetsrättsig agstiftning,
rapportera ti Skatteverket, Poismyndigheten,
Försäkringskassan och andra svenska samt
utändska myndigheter.
Eftereva Koden och internationea standarder,
exempevis genom att genomföra

Lagig grund

Rättsig förpiktese.

Samtycke.

dopingkontroer, åägga idrottsutövare att
visteserapportera, hantera ansökningar om
medicinsk dispens.
Uppfya våra kontraktuea åtagande i avta.
Registrera kontaktuppgifter över exempevis
detagare, anhöriga, företagsrepresentanter eer
nätverk.
Pubicera materia i sociaa medier och på
hemsidor.
Administrera evenemang, konferenser och bidra
ti andra mötespatser.
Hantera rekryteringsprocesser och spontana
jobbansökningar.
Tihandahåa nyhetsbrev och
informationsutskick ti medemmar/kunder.

Fugörande av avta.
ntresseavvägning.

ntresseavvägning eer samtycke (om bider i
marknadsföringssyfte).
ntresseavvägning.

Samtycke

ntresseavvägning.

Hantera medems- och kundreaterade
ekonomiska transaktioner exempevis köp av
tjänst/produkt.

Fugörande av avta

Administrera och bedriva utbidningsverksamhet,
exempevis.

Fugörande av avta.

Tihandahåa hemsidor och appikationer
inkusive hänförig support.

Fugörande av avta

Genomdriva idrottens sanktionssystem,
exempevis ska ADSE fatta besut om
bestraffning i enighet med nternationea
standarden för resutathantering.

Fugörande av avta.

Utföra utvärdering och uppföjning av utbidning
och informationsinsatser i syfte att utvecka
verksamheten.

ntresseavvägning.

ADSE behandar personuppgifter för att bedriva ändamåsenig verksamhet genom efterevnad
av stadgar, boagsordning, stifteseförordnande eer andra tiämpiga agar. Om vi önskar
behanda dina personuppgifter för andra ändamå än de som är specificerade ovan och som är
föreniga med de ursprungiga ändamåen kommer du att informeras särskit om detta. Vi
behandar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenigt med fördefinierade ändamå.

När det gäer statistik och uppföjning får de insamade personuppgifterna behandas för
arkivändamå av amänt intresse, vetenskapiga eer historiska forskningsändamå eer
statistiska ändamå utan att det anses oförenigt med de ursprungiga ändamåen om det finns
ämpiga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Läs mer om dina rättigheter i avsnittet
”Dina rättigheter”.

Var registreras personuppgifterna?
Personig information kan registreras i föjande system och områden:
●
●
●

ADSE:s egna interna datasystem och inköpta system (Dopingtips, Simon, iBase,
Fadatabas)
 det internationea databehandingsprogrammet ADAMS
 e-utbidningsprogrammet (Ren Vinnare, Vaccinera Kubben, etc.)

ADSE ansvarar för behandingen av personuppgifter tis de registreras i ADAMS.
Värdsantidopingbyrån (”WADA”) ansvarar för behandingen av personuppgifter i ADAMS. För
andra system är ADSE ansvarig för behandingen. Läs mer om tredjeandsöverföringar i
avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.
Mer information om ADAMS sekretesspoicy, e-utbidningsprogrammen och Dopingtips
återfinns på respektive webbpats.

Vika har tigång ti din information?
Tjänstemän inom ADSE och förtroendevada som har behov av att få tigång ti dina
personuppgifter för att genomföra sina arbetsuppgifter under gäande antidopingreger har
tigång ti din information.
Om du anmäs för förseese mot dopingregerna kommer edamöter i ADSE:s
anmäningsnämnd, ditt nationea och internationea speciaidrottsförbund, din förening,
bestraffningsorganen inom RF (Dopingnämnden och eventuet Riksidrottsnämnden), WADA
samt i förekommande fa Court of Arbitration for Sports (CAS) att få tigång ti din personiga
information.
Om du ansöker om medicinsk dispens kommer medemmar i Dispenskommittén att få tigång
ti din häsoinformation.
Om du ingår i någon av de svenska kontropooerna kommer din information att finnas
tigängig i ADAMS för andra organisationer (annan antidopingorganisation, ditt nternationea
speciaidrottsförbund och WADA) som har behov av att erhåa uppgifterna för fugörande av
sina arbetsuppgifter enigt Koden.
Se även avsnitt ”Överföring av personuppgifter” nedan.

Överföring av personuppgifter
För att ADSE ska kunna bedriva antidopningsarbete i enighet med Koden förutsätter det
samarbete med andra antidopningsorganisationer, idrottsorganisationer och andra aktörer som
är ansutna ti några av dessa. Exempevis för att utfärda bestraffningar enigt idrottens
sanktionssystem behöver RF tihandahåa personuppgifter. ADSE kan även dea dina
personuppgifter med andra, ti exempe myndigheter, everantörer och samarbetspartners,
exempevis för fugörande av avta eer vid rättsig förpiktese. nnan vi dear dina
personuppgifter säkerstäer vi atid att tiräckiga tekniska- och organisatoriska
säkerhetsåtgärder vidtas.
Dina personuppgifter kan i vissa fa även överföras ti organisationer i s.k. tredjeänder (änder
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Det kan exempevis vara aktuet
när/om du tränar eer tävar i tredje and. WADA och ditt internationea speciaidrottsförbund
har även tigång ti din personiga information via ADAMS och andra kommunikationskanaer
(krypterad e-post, teefon etc.) och om du detar i Oympiska spe och andra stora
tävingsevenemang kommer tävingsarrangören att ha tigång ti din personiga information via
ADAMS.
WADA:s databas ADAMS är beägen i Kanada, viket enigt besut från kommissionen är ett and
som säkerstäer en adekvat skyddsnivå för överförda uppgifter. Överföring av personuppgifter
ti WADA via ADAMS uppfyer såedes dataskyddsförordningens krav på en
tredjeandsöverföring (artike 45).
Personuppgifter får överföras ti tredjeand inom ramen för idrottens antidopningsarbete med
stöd av bestämmeserna i dataskyddsförordningen.  skä 112 ti dataskyddsförordningen
anges att internationea utbyten av uppgifter för att minska och/eer undanröja dopning inom
idrott som exempe på ett viktigt amänintresse. Överföring ti tredjeand av personuppgifter
kan därmed ske i antidopningsarbetet även om det inte finns något besut från kommissionen
om adekvat skyddsnivå (artike 45) eer ämpiga skyddsåtgärder (artike 46) i
dataskyddsförordningen.

Säkerhet
Tigången ti ADAMS är begränsad ti de som behöver ha tigång ti informationen.
Datasystemet skyddas med en tvåfaktorsösning och med brandväggar för att förhindra
oönskad intrång i systemet. WADA ansvarar för ADAMS säkerhet, äs mer om detta på WADA:s
webbpats.
ADSE:s interna datasystem är ösenordskyddade eer kräver tvåfaktorösning.
 de fa där ADSE använder externa ösningar skyddas säkerheten genom separata
databehandingsavta där ADSE kräver att databehandaren använder iknande säkra ösningar
och att ADSE har rätt att förfoga över personuppgifterna.

Lagring och radering
Personig information ska användas för det ändamå för viken den samades in och agras
under en viss period beroende på viken typ av information som avses. Personuppgifter ska
dock atid raderas eer anonymiseras när ADSE inte ängre har behov av att behanda
uppgifterna.
ADSE har upprättat en Lagringspoicy som är i enighet med de bevarandetider för information
som framgår av Biaga 1 i den nternationea standarden för skydd av privativ och
personuppgifter. De personuppgifter som ADSE behandar utöver ovan nämnda standard är i
poicyn markerad med en asterisk*.
Personig information som erhås inom ramen för andra avta används för det ändamå som
anges i avtaet och arkiveras och raderas så som det anges i avtaet, normat när ADSE inte
ängre behöver dem.

”Cookies”
Cookies är små textfier som paceras på din dator när du addar ner en webbpats. Vissa
cookies som vi använder på ADSE: s webbpatser är nödvändiga för att webbpatserna ska
fungera för dig. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta. Om du inte accepterar
att det sparas cookies i din dator kan du ändra instäningarna i din webbäsare så att den inte
sparar cookies.

Dina rättigheter
Då ADSE behandar dina personuppgifter har du med vissa förbehå rätt ti föjande:
● information om hur dina personuppgifter behandas
● registerutdrag som omfattar de personuppgifter som behandas om dig
● rättese, radering eer begränsning av personuppgifter (såvida inte ADSE har en agig
grund för ytterigare agring, se nedan gäande radering)
● att göra invändningar (ti exempe mot direktmarknadsföring)
● att inte bi föremå för automatiserat besutsfattande eer profiering
● begära dataportabiitet av dina uppgifter
Om behandingen baseras på ditt samtycke kan du när som hest dra tibaka samtycket (ADSE
kan dock i vissa fa fortsätta behandingen, ti exempe för att utreda eer anmäa en misstänkt
förseese mot dopingregerna)

Kommer dina personuppgifter att utsättas för automatiserat besutsfattande?
Vi kommer inte att behanda dina personuppgifter för automatiskt besutsfattande vars besut
kan få rättsiga föjder eer på iknande sätt i betydande grad påverka din situation utan att
särskit informera dig. Om vi vid något tifäe använder automatiserat besutsfattande
informerar vi dig om de besutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig och vika
konsekvenser det kan få.

Du har under vissa omständigheter rätt att bi raderad:
•
•
•
•

•
•
•

Om uppgifterna inte ängre behövs för de ändamå som de samades in för
Om behandingen grundar sig på den enskides samtycke och du återkaar samtycket
Om behandingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna
behandas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehanding som sker inom ramen för
myndighetsutövning eer efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade
skä som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandats oagigt
Om radering krävs för att uppfya en rättsig skydighet
Om personuppgifterna avser barn och har samats in i samband med att barnet skapar
en profi i ett sociat nätverk

Förändringar av integritetspoicyn
Vi försöker hea tiden förbättra och utvecka vår verksamhet och därför kan innehået i denna
integritetspoicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enigt den här
poicyn eer i enighet med gäande dataskyddsagstiftning. Om förändringarna är betydande
meddear vi detta på ett tydigare sätt, när vi är skydiga att göra det enigt tiämpig ag. Läs
gärna poicyn emeanåt för att håa dig uppdaterad om eventuea ändringar.

Kontaktinformation
Om du har anedning att misstänka att dina personuppgifter inte behandas korrekt kan du
ämna in ett kagomå ti ADSE:s Dataskyddsombud (se nedan). Om kagomået inte kan ösas
på ett tifredsstäande sätt kan du underrätta WADA och/eer föra kagomået ti CAS, som
avgör huruvida en överträdese har begåtts.
Kagomå kan även stäas ti ntegritetsskyddsmyndigheten (MY).
Om du har frågor om din information som ADSE hanterar utöver vad som anges i denna poicy
kan du kontakta ADSE:s utsedda Dataskyddsombud på dataskyddsombud@antidoping.se
Begäran om registerutdrag ämnas skriftigen ti ADSE via e-post: info@antidoping.se.
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WADA:s kontaktinformation hittar du här.

