Behandling av personuppgifter
Antidoping Sverige AB (”ADSE”) är Sveriges nationella antidopingorganisation
(”NADO”). Som NADO har ADSE en skyldighet att se till att antidopingverksamheten i
Sverige bedrivs i enlighet med Världsantidopingkoden (”Koden”) som fastställs av
Världsantidopingbyrån (”WADA”).
Du är en idrottsutövare som av ADSE blivit utsedd att åläggas krav på
vistelserapportering. Den information som du lämnar i vistelserapporten är nödvändig
för att ADSE ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Koden, vilket framförallt
omfattar att kunna utföra dopingkontroller. ADSE kommer därmed att behöva
behandla uppgifter med anknytning till din vistelserapportering. All sådan behandling
sker inom ramen för antidopingarbetet och i enlighet med Koden och tillämpliga
internationella standarder.
Nedan följer information om hur ADSE avser att behandla dina personuppgifter som du
har att ta del av innan du lämnar ditt samtycke till sådan behandling.

Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att antidopingorganisationer ska
kunna genomföra samordnade och effektiva antidopingprogram och därmed fullgöra
de obligatoriska förpliktelserna under Koden och de Internationella standarderna.
I detta sammanhang används WADA:s globala datasystem, ADAMS, för insamling av
din vistelserapportering samt ADSE:s interna databas, SIMON. Informationen används
som underlag för planering och utförande av dopingkontroller liksom för uppföljning av
reglernas efterlevnad.

Vilka personuppgifter berörs?
Tre kategorier av personuppgifter behandlas:
• Uppgifter som avser din identitet (namn, personnummer, kön, nationalitet, adress, epostadress, telefon) och idrottsliga anknytning (idrott, gren, förening samt
specialidrottsförbund),
• Uppgifter som avser din vistelserapportering, vilket innebär en daglig timme där du
är tillgänglig för dopingkontroll, övernattningsadress samt eventuella regelbundna
aktiviteter, tävlingar och resor,
• Uppgifter om misstänkta förseelser mot dopingreglerna, samt
• Vid förseelse mot dopingreglerna publiceras beslut av dömande instanser på
Sveriges Riksidrottsförbunds sida för kungörelser (www.idrottenskungorelser.se) och
omfattar den information som anges i artikel 14 Idrottens antidopingreglemente.

Vilka har tillgång till personuppgifterna och under vilket ansvar?
Dina personuppgifter blir enbart tillgängliga för de tjänstemän och förtroendevalda
som är beroende av att ha tillgång till dem för att genomföra sina arbetsuppgifter
under gällande antidopingregler.
Dina personuppgifter kan även komma att bli tillgängliga för andra organisationer;
såsom WADA, Internationella och nationella specialidrottsförbund, andra nationella
antidopingorganisationer, större tävlingsorganisatörer, som t.ex. den internationella
olympiska kommittén och den internationella paralympiska kommittén.
Överföring av dina personuppgifter får dock endast ske om mottagande part uppfyller
specifika kriterier enligt Internationella standarden för skydd av privatliv och
personuppgifter (”ISPPPI”). Där så krävs, anonymiseras dina personuppgifter innan
överföring sker. I ADAMS kan du själv ta del av vilka organisationer som har tillgång till
dina uppgifter.

Vad är ditt ansvar som idrottsutövare?
Du ansvarar för att den information som du själv, eller någon annan som du givit
fullmakt till, anger i ADAMS är korrekt. Du ansvarar även för att ändra dina uppgifter
om de är felaktiga eller behöver justeras.

Säkerhet
Omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att upprätthålla en
säker behandling av personuppgifter. Detta avser även den internationella databasen
ADAMS, som WADA ansvarar för.

Lagring av personuppgifter
Uppgifter som avser vistelserapportering sparas i 18 månader men kan, om de har
anknytning till ett s.k. biologiskt pass, sparas i 10 år. Den senare tidsperioden
avspeglar tiden för preskription av förseelser mot dopingreglerna. Allmänna uppgifter
som avser din identitet och idrottsliga anknytning (som specificerats ovan) samt
uppgifter avseende förseelser mot dopingreglerna kan sparas på obestämd tid då det
har ett statistiskt och prejudicerande värde.

Rättigheter
Du har rätt till:
• information om hur dina personuppgifter behandlas
• registerutdrag som omfattar samtliga personuppgifter som behandlas om dig
• rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter
• att göra invändningar
• dataportabilitet av dina uppgifter
• att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.
Begäran om registerutdrag lämnas skriftligen till ADSE via e-post:
info@antidoping.se.

Om du har grundad anledning att misstänka att dina personuppgifter inte behandlas
korrekt kan du lämna in ett klagomål till ADSE, enligt ovan angiven e-postadress. Om
klagomålet inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt kan du som idrottsutövare
underrätta WADA och/eller föra klagomålet till CAS, som avgör huruvida en
överträdelse har begåtts. Invändning mot behandling av dina personuppgifter kan
även ställas till Datainspektionen.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter förutsätter ditt samtycke. Du har blivit ombedd att
underteckna en här till hörande samtyckesblankett för att tillförsäkras om att du är
medveten om, och samtycker till, att dina uppgifter relaterade till vistelserapportering
får behandlas av ADSE.
Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Dock får viss behandling ändå
fortgå i enlighet med ISPPPI, t.ex. för att utreda eller anmäla en misstänkt förseelse
mot dopingreglerna.
Eftersom regler mot doping, liksom tävlingsregler, styr villkoren för hur idrott utövas
kan ditt beslut att inte ge samtycke till behandling av personuppgifter medföra
begränsningar i dina möjligheter att delta i idrott, det vill säga i sammanhang där
Koden gäller.

Mer information
Mer detaljerad information om vilka personuppgifter som berörs och hur de får
behandlas framgår av ISPPPI som återfinns på www.antidoping.se.
Om du har frågor om vistelserapporteringen eller andra antidopingfrågor kan du
kontakta Antidoping Sverige på info@antidoping.se.

