ntegritetspoicy
Vi på Antidoping Sverige värnar om din integritet.
 vår dagiga verksamhet behandar vi personuppgifter, något som är
nödvändigt för att vi ska kunna utföra antidopingarbetet i enighet med
Värdsantidopningskoden (”Koden”) och dess tihörande internationea
standarder. Den svenska versionen av Koden återfinns i idrottens
Antidopingregemente (”DR”).
Det betyder när du som t.ex. är aktiv inom idrottsröresen, är tränare,
dopingkontrofunktionär, konsut, förtroendevad, eer detagare på utbidning
eer arrangemang kommer i kontakt med vår verksamhet så kan det innebära
att dina personuppgifter behandas av oss. Vi behandar bara dina
personuppgifter för specifika ändamå och när vi har agig grund att göra det.
Den här integritetspoicyn beskriver varför vi behöver behanda dina
personuppgifter, när det sker och hur vi behandar dem. Vi vi även berätta om
vika skydigheter vi har och vika rättigheter du har. Du behöver endast äsa
den de som är aktue för just dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Den som ansvarar för behandingen av personuppgifter kaas
personuppgiftsansvarig. Det betyder att det är denne som ”bestämmer” varför
dina personuppgifter behöver behandas, vika personuppgifter som behövs
m.m.
För den personuppgiftsbehanding som beskrivs i denna poicy är Antidoping
Sverige AB (”ADSE”) personuppgiftsansvarig. Det betyder att det är vi som
”bestämmer” varför vi behöver behanda dina personuppgifter och att det är vi
som primärt är ansvarigt. Om du har några frågor eer funderingar kring den här
poicyn och/eer vår behanding av dina personuppgifter är du atid väkommen
att kontakta oss på dataskyddsombud@antidoping.se.
Strax kommer vi att berätta om varför vi behandar dina personuppgifter
(ändamåen), vika sags uppgifter det rör sig om och om vi dear uppgifterna
med någon. Vi har deat in ändamåen (varför vi behandar dina
personuppgifter) i två dear; antidopningsarbetet samt övriga behandingar.
Därefter kommer ett gemensamt avsnitt som handar om var vi agrar dina
personuppgifter och hur vi skyddar dem. Här berättar vi även om dina
rättigheter och var du vänder dig om du har frågor, om du vi göra dina
rättigheter gäande eer om du inte skue vara nöjd med något.

Varför vi behandar dina personuppgifter (våra ändamå)

Antidopingarbetet
Administrera och genomföra antidopingarbetet

Varför vi behandar dina personuppgifter för detta ändamå:
För att vi ska kunna utföra aa oika dear inom antidopingarbetet är det
nödvändigt för oss att behanda personuppgifter tihörande dig som
exempevis är idrottsutövare, dopingkontroant eer arbetar i någon de av
antidopingarbetet. nom ramen för antidopingarbetet kommer vi ti exempe
att:
•
•
•
•
•

handägga ärenden om medicinsk dispens samt begära överprövning av
och överkaga besut om sådan dispens,
panera, samordna och administrera visteserapporteringar,
panera, samordna och genomföra dopingkontroer,
handägga, besuta i, tihandahåa information i och överkaga besut i
ärenden om dopingförseeser, och
inhämta, bearbeta, anaysera och dege information som gäer möjiga
dopingförseeser.

De uppgifter vi behandar får vi direkt från dig eer från svenska och
internationea idrottsförbund och -idrottsföreningar, från enskida personer,
från tigängiga käor som teefonregister eer adresseverantörer eer i fa då
uppgifter gjorts tigängiga på internet. Det rör sig t.ex. om ditt namn, åder,
idrott, kontaktuppgifter men även (i förekommande fa) känsiga
personuppgifter om häsa, genetiska uppgifter eer biometriska uppgifter för att
entydigt kunna identifiera dig.
Behandingen genomförs med stöd av den agiga grunden fugörande av en
uppgift av amänt intresse och stöd för behandingen framgår av agen
(222:926) om behanding av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete.

Med vem dear vi dina personuppgifter?
 antidopingarbetet kommer vi att samarbeta med andra
antidopingorganisationer och med myndigheter och dina uppgifter kan, om det
bedöms nödvändigt eer om vi har en ega skydighet komma att deas med
dessa.  vissa fa utförs vårt arbete av en uppdragstagare ti oss som då får
tigång ti dina personuppgifter.  dessa fa föjer vi gäande regeverk viket
betyder att mottagaren inte får hantera personuppgifterna på annat sätt än
enigt våra skriftiga instruktioner och i enighet med vad som beskrivs i denna
poicy.

Om du utreds för misstänkt förseese mot dopingregerna kommer, din förening,
ditt nationea och internationea speciaidrottsförbund och
Värdsantidopingbyrån WADA (”WADA”) att tihandahåa vissa av dina
personuppgifter.  förekommande fa kan även, Dopingnämnden,
Riksidrottsnämnden, och drottens Skijedomsto (CAS) erhåa dina
personuppgifter. Om du ansöker om medicinsk dispens kommer medemmar i
Antidoping Sveriges Dispenskommitté 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 internationea speciaidrottsförbund och WADA)
som har behov av att erhåa uppgifterna för fugörande av sina arbetsuppgifter
enigt Koden. Se även avsnitt ”Var vi agrar din data – överföring av
personuppgifter inom ramen för antidopningsarbetet” nedan.

Hur änge sparar vi dina personuppgifter?
Vi har en särskid poicy för agringstider såvitt avser detta ändamå. Du kan ta
de av agringspoicyn här.

Administrera och genomföra utbidningsverksamhet
För att vi ska kunna administrera och genomföra seminarier, kurser eer
utbidningsverksamhet som t.ex. Ren Vinnare eer Vaccinera kubben behöver
vi behanda dina personuppgifter. Vi gör det exempevis när du kontaktar oss
med frågor, efter anmäan och för genomförandet. Uppgifterna i fråga kommer
normat från dig när du kontaktar oss eer anmäer dig men de kan också
komma från din kubb, ditt förbund eer från amänt tigängiga käor och de
uppgifter vi behandar är t.ex. namn, kontaktuppgifter som e-post m.m., idrott,
tihörig förening och speciaidrottsförbund.
En de av vissa utbidningar och kurser är att de ger ett intyg om genomgången
kurs som kan visas upp/är ett krav för detagande i andsag m.m. och att vi ska
kunna intyga detta.  den deen fugör vi atså avtaet en ängre period även
efter det att sjäva utbidningen genomförts. Då intyg eer uppgift om
genomgången utbidning med erforderig säkerhet måste kunna knytas ti dig
personigen, behandar vi även ditt personnummer.
Den agiga grunden för denna behanding är att vi fugör ett avta med dig.

Hur änge sparar vi dina personuppgifter?
Vi har en särskid poicy för agringstider såvitt avser Ren vinnare samt
utbidningsistor för Grundkurs i antidoping, SF- och DF konferens samt
Dopingkontrofunktionärsutbidning. Du hittar poicyn här.  övrigt sparar vi dina
personuppgifter i 12 månader.

Med vem dear vi dina personuppgifter?
Uppgifterna, företrädesevis uppgift om genomgången utbidning, kan komma
att deas med Riksidrottsförbundet och dess medemmar, eer
samarbetspartners som t.ex. andra antidopingorganisationer.
 vissa fa utförs vårt arbete av en uppdragstagare ti oss som då får tigång
ti dina personuppgifter.  dessa fa föjer vi gäande regeverk viket betyder
att mottagaren inte får hantera personuppgifterna på annat sätt än enigt våra
skriftiga instruktioner och i enighet med vad som beskrivs i denna poicy.

Övriga behandingar
ngå och fugöra våra avta

Varför vi behandar dina personuppgifter för detta ändamå:
Vi behöver behanda dina personuppgifter för att kunna kommunicera med de
organisationer och företag eer de personer vi har oika avta med för att kunna
uppfya de förpikteser vi enigt avtaet har åtagit oss. Detta innebär att vi
behöver behanda dina personuppgifter för att administrera t.ex. försäjning
eer everanser i pågående avta. Vi behandar också personuppgifter för att
avtaet ska bi av eer för att administrera betaning.
Vi behandar personuppgifter om dig som är eer står som kontaktperson för
företaget eer organisationen samt för de personer vi behöver kommunicera
med. Det innebär att personuppgifter i form av namn, e-postadress,
teefonnummer och uppgift om vad din uppdrags- eer arbetsgivare heter
behandas av oss. När vi nedan hänvisar ti ”dina personuppgifter” åsyftar vi
atså såvä dig i din egenskap av representant för den näringsidkare vi arbetar
med på oika sätt som dig som privatperson.
Den personuppgiftsbehanding som sker för att uppfya de skydigheter och
förpikteser vi enigt avta har med dig som kund eer everantör sker med stöd
av avta som rättsig grund. Denna grund stödjer sådan behanding som sker
inför, under och efter avtaets öpperiod.

Hur änge sparar vi dina uppgifter?
Vi behandar dina personuppgifter så änge företaget/organisationen du tihör
eer är kontaktperson för har ett aktivt avtasförhåande med oss. För det fa
du av någon anedning upphör att vara kontaktperson för vår avtaspart upphör
vi med behandingen av dina personuppgifter så snart vi får kännedom om
detta.

Med vem dear vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att deas med de samarbetspartners (exempevis
ogistik eer T-ösningar) vi använder för att bevara kund/everantörsavta,
hantera bestäningar och betaningar m.m.  dessa fa föjer vi gäande
regeverk viket betyder att mottagaren inte får hantera personuppgifterna på
annat sätt än enigt våra skriftiga instruktioner och i enighet med vad som
beskrivs i denna poicy.
Nyhets- och marknadskommunikation

Varför vi behandar dina personuppgifter för detta ändamå:
Likt andra företag eer organisationer, har vi ett intresse av att marknadsföra
och presentera Antidoping Sverige och berätta om oss och vår verksamhet, om
nyheter eer annat som vi bedömer är reevant. Därför behandar vi vissa
personuppgifter för ändamået nyhets- och marknadskommunikation. Den
kommunikation vi gör består band annat av nyhetsrapportering,
opinionsbidning och det som popuärt kaas ”rekam”.
Vi använder oss band annat av nyhetsbrev och informationsutskick,
tihandahåer hemsidor och pubicerar materia i sociaa medier, i tryckt form
m.m.
Vår bedömning är att vi har det agen kaar, ett “berättigat intresse” när vi
hanterar de personuppgifter vi samat in för att marknadsföra oss och våra
produkter samt för den nyhetsrapportering och opinionsbidning vi utför.
De personuppgifter som används i förberedeserna inför, och i
kommunikationen, är vaniga kontaktuppgifter ti dig eer din förening/ditt
idrottsförbund. Det rör sig t.ex. om ditt namn, e-postadress och teefonnummer.
Vi hämtar även in uppgifter som teefonnummer, e-postadress, adress och
postadress från offentiga eer genom egen research via internet. För det fa
dina uppgifter kommer från tredje part kommer det i vår kommunikation med
dig återges viken tredje part det rör sig om.
När det gäer sådan kommunikation som i juridisk mening utgör
direktmarknadsföring har du atid rätt att sjäv bestämma över hur du vi få
dina erbjudanden genom att du kan tacka nej ti exempevis e-post eer SMS.
Du har också rätt att begära att vi inte behandar dina personuppgifter för
direktmarknadsföring och vi är då skydiga att upphöra med det.

Hur änge sparar vi dina personuppgifter?
Vi agrar dina personuppgifter så änge vi har en fortöpande kommunikation
med dig.

Med vem dear vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att deas med våra samarbetspartners ink.
företag som pubicerar vår kommunikation.  dessa fa föjer vi gäande
regeverk viket betyder att mottagaren inte får hantera personuppgifterna på
annat sätt än enigt våra skriftiga instruktioner och i enighet med vad som
beskrivs i denna poicy.
Behanding av personuppgifter som vi enigt ag är skydiga att utföra

Varför vi behandar dina personuppgifter för detta ändamå:
Vi är enigt ag skydig att vidta vissa åtgärder, exempevis när vi ingått avta
med dig. Det rör sig ti exempe om att vi är skydiga att ha en korrekt
bokföring. För att kunna göra det måste vi behanda vissa av dina
personuppgifter och vi gör det för att fugöra respektive rättsig förpiktese.

Hur änge sparar vi dina uppgifter?
Uppgifterna agras så änge den rättsiga förpiktesen kräver det men vi får inte
använda dem ti något annat ändamå.

Med vem dear vi dina personuppgifter?
Vi dear dina personuppgifter med din arbetsgivare/uppdragsgivare men inte
vidare ti någon ytterigare tredje part såvida inte det krävs enigt ag.
Skydda våra rättigheter och intressen

Varför vi behandar dina personuppgifter för detta ändamå:
För att vi ska kunna skydda oss sjäva och våra intressen, exempevis tivarata
våra intressen i en eventue tvist eer iknande eer för att kunna förhindra eer
utreda eventuea agöverträdeser, behöver vi behanda dina personuppgifter
För detta ändamå kan uppgifterna agras under en period på upp ti 1 år men
inte ängre än nödvändigt. Vi kan komma att dea dem med t.ex. domsto eer
myndigheter.
Vår rättsiga grund för att behanda personuppgifter är våra egitima intressen
att faststäa, utöva, utreda eer försvara det rättsiga anspråket.
Hantera externa kontakter
För att vi ska kunna hantera externa kontakter, t.ex. frågor eer spontana
jobbansökningar, så behöver vi behanda dina personuppgifter. Vi får
uppgifterna från dig i samband med att du väjer att kontakta oss och vi sparar
dem upp ti sex månader. Vi dear dem inte med tredje part utan att i så fa ha
informerat dig innan.
Vår rättsiga grund för att behanda personuppgifter är våra egitima intressen
av att vara tigängiga för frågor m.m. och besvara dessa på ett adekvat sätt.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Dina personuppgifter skyddas av både tekniska och organisatoriska åtgärder.
Det betyder band annat att det endast är de personer som har behov av att få
tigång ti dina personuppgifter för att genomföra sina arbetsuppgifter under
gäande antidopingreger som har tigång ti din information. Det rör sig t.ex.
om tjänstemän inom ADSE och förtroendevada som medemmar i
Dispenskommittén.
Du kan äsa mer under avsnittet Var vi agrar din data – överföring av
personuppgifter inom ramen för antidopingarbetet.
Personig information kan registreras i föjande system och områden:
-

ADSE:s egna interna datasystem och inköpta system
 det internationea databehandingsprogrammet ADAMS
 e-utbidningsprogrammen (Ren vinnare, Vaccinera kubben)

ADSE ansvarar för behandingen av personuppgifter tis de registreras i
ADAMS. WADA ansvarar för behandingen av personuppgifter i ADAMS. För
andra system är ADSE ansvarig för behandingen.
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.
Mer information om ADAMS sekretesspoicy, e-utbidningsprogrammen och
Dopingtips återfinns på respektive webbpats.

Var vi agrar din data – överföring av personuppgifter inom ramen
för antidopningsarbetet
Var agrar vi din data
Vi strävar atid efter att agra och behanda dina personuppgifter inom EU/EES.
 undantagsfa kan dina personuppgifter dock överföras ti, och behandas i,
and utanför EU/EES genom våra everantörer eer biträden.  de fa vi gör det
kommer vi att se ti att överföringen sker med stöd av EU-kommissionens så
kaade standardavtaskausuer, aternativt bindande företagsbestämmeser,
kompetterat med de tekniska och administrativa skyddsåtgärder som bedömts
erforderiga för att tiförsäkra en i at väsentigt ikvärdig skyddsnivå för
uppgifterna som inom EU/EES.

Överföring inom ramen för antidopingarbetet
För att ADSE ska kunna bedriva antidopingarbete i enighet med Koden
förutsätter det samarbete med andra antidopingorganisationer,
idrottsorganisationer och andra aktörer som är ansutna ti några av dessa. Det
betyder att vi kan komma att dea dina personuppgifter med en eer fera av
dessa oika organisationer.
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
antidopingarbete med stöd av bestämmeserna i dataskyddsförordningen. 
skä 112 ti dataskyddsförordningen anges att internationea utbyten av
uppgifter för att minska och/eer undanröja doping inom idrott som exempe på
ett viktigt amänintresse. Överföring ti tredjeand av personuppgifter kan
därmed ske i antidopingarbetet även om det inte finns något besut från
Kommissionen om adekvat skyddsnivå (artike 45) eer ämpiga
skyddsåtgärder (artike 46) i dataskyddsförordningen.
nnan vi dear dina personuppgifter säkerstäer vi atid att tiräckiga tekniskaoch organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.

Dina rättigheter
Rätt ti tigång
Du kan när som hest kontakta oss (dataskyddsombud@antidoping.se) för att
begära ett utdrag över de personuppgiftbehandingar som rör dig.

Rätt ti rättese
Du kan när som hest kontakta oss och begära att få feaktiga personuppgifter
rättade eer för att kompettera ofuständiga personuppgifter.

Rätt att bi bortgömd
Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss radera
dina personuppgifter kan vi iband behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när
agen eer Koden kräver att vi gör det eer om behandingen krävs för att
kunna försvara eer göra gäande våra rättsiga intressen.  sådana fa kommer
vi att bockera användningen av dina personuppgifter för de ändamå som du
önskar att bi bortgömd för.

Rätt ti begränsning av behanding
Du har rätt att begära att behandingen av dina personuppgifter begränsas
exempevis i väntan på att feaktiga uppgifter kontroeras och eventuet
korrigeras. Notera att en begränsning eer radering av dina personuppgifter
kan innebära att vi inte har möjighet att fuföja våra åtaganden gentemot dig.
Vi måste också informera dig om när begränsningen av behandingen av dina
personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som hest göra invändningar mot vår behanding av dina
personuppgifter, ti exempe för direkt marknadsföring. Det inkuderar eventue
profiering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina
personuppgifter behandas för direkt marknadsföring så ska vi omedebart
upphöra med den behandingen. Notera att om du det är du som kontaktar oss
för att få mer information om våra tjänster så är det inte exempe på direkt
marknadsföring.

Rätt ti dataportabiitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinäsbart format och
överföra dem ti en annan personuppgiftsansvarig, så kaad dataportabiitet.
Detta gäer bara personuppgifter som du sjäv har gett oss, som behandas
automatiskt av oss och som vi behandar för att kunna fugöra avtaet med dig
eer för att du givit ditt samtycke.

Frågor eer synpunkter m.m.
Om du har frågor, synpunkter eer kagomå rörande vår behanding av dina
personuppgifter så är du väkommen att
kontakta dataskyddsombud@antidoping.se. Vi hjäper dig gärna. Om vi mot a
förmodan inte skue yckas att hitta en ösning tisammans så kan du vända dig
ti ntegritetsskyddsmyndigheten som är tisynsmyndighet för behanding av
personuppgifter.

ntegritetsskyddsmyndigheten kan nås på:

ntegritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
14 2 Stockhom
E-post: imy@imy.se
Växe: 8-657 61 
https://www.imy.se/
WADA:s kontaktinformation hittar du här.

Ändringar av vår ntegritetspoicy
ntegritetspoicyn uppdateras kontinuerigt. Löpande mindre ändringar i vår
ntegritetspoicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentiga förändringar i hur
din data hanteras sker genom e-post (om vi har tigång ti din e-postadress),
SMS eer brev. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter ti
föjd av ändringen så är du väkommen att kontakta oss
på dataskyddsombud@antidoping.se.

