Poicy för agring av personuppgifter
Antagen av Antidoping Sveriges styrese 221-4-21

Denna poicy avser Antidoping Sveriges (”ADSE”) agring av personuppgifter. Poicyn är i överenstämmese med de agringstider som
faststäts i Biaga A i nternationea standarden för skydd av privativ och personuppgifter (”SPPP”).
De poster nedan som avviker från Biaga A SPPP är markerade med en asterisk (*).
Kursiverade begrepp motsvarar de definitioner som anges i biaga 1 drottens Antidopingregemente (”DR”).
.
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Uppgifterna raderas senast i sutet av kaenderkvartaet efter utgången av den angivna agringsperioden.
Lagringstiderna är begränsade ti två kategorier: Tov (12) månader och tio (1) år. Perioden på tio (1) år avser den tidsperiod
där en utredning kan inedas för en misstänkt förseese mot DR. Perioden på tov (12) månader avser den tidsperiod som är
reevant för att räkna tre (3) visteserapporteringsbrister som kan innebära en dopingförseese, och tiämpas även för viss
ofuständig dokumentation samt information reaterad ti medicinsk dispens.
Lagringstider kan förängas i händese av pågående eer förväntade förseeser mot dopingregerna, utredningar eer andra
rättsiga förfaranden.

Modu

Typ av personuppgifter

Lagringsperiod

1) nformation om

drottsutövare

Amän information

Namn, *personnummer1,
idrott och discipin, kön.

1 år från att

drottsutövaren inte ängre
ingår i någon Kontropoo

eer då uppgifter inom
någon annan kategori
raderas (se, t.ex. avsnitt 6dopingförseese),
beroende på viket som
sker senare.
Kontaktinformation
(teefonnummer, epostadress, hemadress)
2)
Visteserapportering
(ej information om
stad, and och
visteseinformation
nom täving som
1

 SPPP anges födesedatum.

1 år aternativt när
drottsutövaren inte ängre
ingår i någon Kontropoo.

Kommentarer
nformationen är reevant av praktiska
skä samt om drottsutövaren behöver
underrättas/anmäas vid misstänkt
dopingförseese.
Uppgifterna utgör inte känsiga
uppgifter.
Nödvändigt för att underrätta om
misstänkt förseese mot dopingregerna
och för att registrera drottsutövare som
ska ingå i en Kontropoo.

Samma som ovan.

Kriterium

Nödvändighet

Nödvändighet

behövs för

drottsutövares
bioogiska pass, se

avsnitt 7)
Visteserapportering

Visteserapporteringsinformation (annan än stad,
and och visteseinformation
nom täving)
Visteserapporteringsbrister
(bomkontro och/eer
rapporteringsbrist)

12 månader från sutet av
visteserapporteringskvartaet för viken
informationen ämnats in.

Reevant för att räkna tre
visteserapporteringsbrister inom en 12månadersperiod.

Nödvändighet

1 år från och med
datumet för
visteserapporteringsbriste
n.

Reevant för att räkna tre
visteserapporteringsbrister inom en 12månadersperiod och ti andra misstänkta
dopingförseeser. Vid misstänkt
dopingförseese kommer informationen
även hanteras för Resutathantering (se
punkten 6).

Nödvändighet

3) Medicinsk

Att radera medicinsk information gör
det omöjigt för WADA och ADSE att
granska Medicinska dispensen
retroaktivt, efter att den förorat
gitighet. nformation som rör
Medicinsk dispens är ti stor de
medicinsk och därav känsig.
Reevant vid ny Dopingkontro eer annan
utredning.

Proportionaitet/n
ödvändighet

Medicinska dispensens

nte reevant efter att Medicinska
dispensen inte ängre är gitig, förutom vid

Proportionaitet/n
ödvändighet

12 månader från att
ärendet registrerades.

Reevant vid ny ansökan.

Nödvändighet

dispens

Medicinsk dispens

Besut om bevijad och
avsagen Medicinsk dispens.

1 år från besutsdatum.

Ansökningsbankett för
Medicinsk dispens och
kompetterande medicinsk
information samt annan
information som rör
dispensen som inte
uttryckigen anges här.
Ofuständig
ansökningsbankett

12 månader från att
gitighet upphört.

ny ansökan.

*(kompettering begärd eer
returnerad bankett).
4) Dopingkontro

Dopingkontro

Dopingkontroformuär

1 år från
Provtagningsdatum.

Dopingkontroformuär, anknutet
uppdrag/dopingkontrouppdrag och
dokument för ”Chain of Custody” är
reevant för drottsutövares bioogiska
pass samt vid omanaysering av Prover.
Om dopingförseese, sparas det som en
de av Resutathanteringen (se avsnitt 6).

Proportionaitet/n
ödvändighet

Uppdrag/dopingkontrouppdrag

Behås ti aa anknutna
dopingkontroformuären
har raderats.

Samma som ovan.

Proportionaitet/n
ödvändighet

”Chain of Custody”

1 år från att dokumentet
skapades.

Samma som ovan.

Ofuständig dopingkontrodokumentation eer
dokumentation som inte
matchar ett Prov

1 år från att dokumentet
skapades.

Dokumentation som är ofuständig eer
inte matchar ett Prov beror vanigtvis på
ett datainmatningsfe och raderas efter en
kort fördröjning för dataintegritetsändamå.

*Rapport från
dopingkontrofunktionär

1 år från att dokumentet
skapades.

5) Anaysresutat/

Resutathantering

Anaysresutat (ink. Positivt
anaysresutat och Atypiska
resutat), aboratorierapporter

Från Provtagningsdatum/
datum då reevant
dokumentation
registrerades:
1 år*

Rapport anknutet ti ett
dopingkontrouppdrag är reevant vid
senare uppkommit ärende och sparas då
som en de av Resutathanteringen, se
avsnitt 6.

Nödvändigt vid upprepade
dopingförseeser och retroaktiva anayser.
Vid dopingförseese, sparas det som en
de i Resutathanteringsakten (se avsnitt 6)

Proportionaitet/n
ödvändighet
Nödvändighet

Proportionaitet/n
ödvändighet

Nödvändighet

och annan anknuten
dokumentation.

6) Prövningar och
besut
(dopingförseeser)

*Med förbehå för kriterierna och kraven i
DR/ nternationea standarder, kan
anaytiska data som härrör från Provanays
och annan information från en
Dopingkontro under vissa omständigheter
sparas ängre än den gäande
agringsperioden för forskning och annat
ändamå som är tiåtna enigt artike 6.3
DR. Prover och data måste behandas för
att säkerstäa att de inte kan spåras
tibaka ti en drottsutövare innan de
används för sådana sekundära ändamå. 1
år är den
maximaa agringstiden för identifierbara
data och Prover. Se nternationea
standarden för aboratorier (SL) för mer
information.
Datumet för sutigt besut:
Den ängre av 1 år eer
utgången av påföjd*.

Hanteras av discipinära organ /
speciadistriktsförbund / Antidoping
Sverige.
Nödvändigt på grund av fera
överträdeser och möjig varaktig påföjd.
* Besut (t.ex. CAS-besut) kan utgöra
viktiga rättsiga prejudikat och vara en de
av det offentiga registret; i sådana fa kan
Antidoping Sverige besuta att spara ett
besut utöver gäande agringsperiod.

Besut och prövningar

Påföjd och besut enigt DR
*och RF:s stadgar.
Reevant
dokumentation/ärenden (ink.
Positivt anayssvar,
visteserapporteringsbrist,
ärendeakter, aboratorie och

Påföjd och besut enigt
DR.

Nödvändigt på grund av fera
överträdeser och möjig varaktig påföjd.

Proportionaitet/n
ödvändighet

Nödvändighet
Proportionaitet/n
ödvändighet

Nödvändighet

dokumentation gäande
”Athete Bioogica Passport”,
etc.)

7) drottsutövares

bioogiska pass
Resutat

Bioogiska variaber,
Atypiskt passresutat,
”Adverse Passport Finding”,
rapport om ”Athete Passport
Management Unit”,
expertgranskningar
och annan stödjande
dokumentation.

1 år från datumet då
resutat och
dopingkontroformuär
matchat.

Nödvändigt på grund av fera
överträdeser samt att anaysera och
utvärdera bioogiska variaber, ”Athete
Passport Management Unit” -rapporter
och expertgranskningar över tid.

Nödvändighet

Visteseinformation

Visteseinformation (endast
stad, and och
visteseinformation nom
täving)

1 år från sutet av
visteserapporteringskvartaet för då
informationen ämnades in.

Behovet att stödja atypiska/anormaa
resutat, eer för att tibakavisa en
drottsutövares krav.

Proportionaitet/n
ödvändighet

Underrättese- och
utredningsärenden, inkomna
tips (t.ex. via Dopingtips)

3 år från att informationen
registrerats. Om ny
information inkommer med
kopping eer anknytning
ti redan registrerad
person får samtig

Behov att sama information under en
ängre tid för att utreda en eventue
misstänkt dopingförseese. Om ett ärende
startas för misstänkt dopingförseese
kommer informationen att hanteras för
Resutathantering (se punkten 6).

Proportionaitet/n
ödvändighet

*8) Utredning och
underrättesearbete
nkommen information
om misstänkt
förseese

information fortsätta att
behandas i ytterigare 3 år.
Namn, personnummer,
e-post, idrott, tihörig
förening och SF.

1 år aternativt då
drottsutövaren meddear
avsut av idrottskarriär.

Anmäningsistor; t.ex.
vid temakvä,
informationsmöte.

Namn, personnummer,
e-post.

12 månader från
registrering

Utbidningsistor;
Grundkurs i
antidoping, SF- och
DF konferens,
Dopingkontrofunktion
ärsutbidning.

Namn, personnummer,
adress, e-post.

1 år från registrering.

Avkarad utbidning av Ren Vinnare är ett
krav från vissa speciaidrottsförbund för
detagande i andsag. Det igger i
drottsutövarens intresse att informationen
sparas så änge det är nödvändigt.
Anmäningsistor sammanstäs för att
redovisa ti årets statistik. Efter det
raderas istorna. Om anmäningsistan inte
är föremå för en statistisk
sammanstäning raderas den efter en
uppföjande enkät.
Det igger i detagarens intresse att det
finns information om att utbidningen
genomgåtts, b.a. med beaktande av att
vissa idrottsorganisationer och ADSE
kräver genomgången utbidning.

Nödvändighet

Proportionaitet/n
ödvändighet

Proportionaitet/n
ödvändighet
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*9) Utbidning
E-utbidningsprogram
Ren Vinnare.

