Integritetspolicy för behandling av personuppgifter v.1.0
Antagen av Antidoping Sveriges styrelse den 18 februari 2021.

Inledning
Antidoping Sverige (”ADSE”) värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina
personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter
beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.
Integritetspolicyn riktar sig till dig som är konsult, förtroendevald, deltagare på
utbildning eller arrangemang, aktiv inom idrottsrörelsen eller till dig som på något annat
sätt kommer i kontakt med vår verksamhet.

Personuppgiftsbehandlingar
ADSE är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar
med oss när du:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ingår avtal med oss
ansöker om medicinsk dispens inom ramen för Koden
genomför vistelserapportering inom ramen för Koden
blir uttagen till och genomför en dopingkontroll
har en fråga och/eller kontaktar oss
anmäler dig till någon av våra utbildningar
är konsult eller förtroendevald
söker jobb hos oss
besöker vår hemsida och accepterar cookies
deltar i konferens eller annan mötesplats
deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
nyttjar våra tjänster eller applikationer
beställer en produkt av oss
registreras som kontaktperson hos oss för din organisation eller företag

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
ADSE behandlar i sin dagliga verksamhet personuppgifter, vilket är nödvändigt för att
kunna utföra antidopingarbetet i enlighet med Världsantidopningskoden (”Koden”) och
dess tillhörande internationella standarder. Den svenska versionen av Koden återfinns i
Idrottens Antidopingreglemente (”IDR”).
ADSE behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har
en laglig grund att göra det.

ADSE behandlar personuppgifter för att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar eller
bolagsordning;
uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller
arbetsrättslig lagstiftning, rapportera till svenska samt utländska myndigheter;
efterleva Kodens krav;
handlägga ansökningar om medicinsk dispens;
planera och administrera utbildningsinsatser;
planera och administrera vistelserapportering;
planera och genomföra oanmälda dopingkontroller;
utreda misstänkta dopingförseelser;
anmäla eller utfärda bestraffning för dopingförseelser;
inhämta, analysera och delge information som gäller möjliga förseelser mot IDR
och RF:s stadgar;
samarbeta med andra antidopningsorganisationer och myndigheter;
publicera material i sociala medier och på hemsidor;
registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare, anhöriga,
företagsrepresentanter eller nätverk;
uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal;
genomföra projekt och satsningar;
sammanställa statistisk och följa upp verksamheten;
arrangera evenemang, konferenser och bidra till andra mötesplatser;
hantera rekryteringsprocesser och spontana jobbansökningar;
tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick;
hantera medlems- och kundrelaterade ekonomiska transaktioner exempelvis
köp av tjänst/produkt;
administrera och bedriva utbildningsverksamhet, exempelvis Ren Vinnare,
Vaccinera Klubben;
tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support;
Utföra utvärdering och uppföljning av utbildning och informationsinsatser;

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Nedan följer en sammanställning av den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ADSE:s verksamhet.
Ändamål med behandling
Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis
krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig
lagstiftning, rapportera till Skatteverket,
Polismyndigheten, Försäkringskassan och
andra svenska samt utländska myndigheter.
Efterleva Koden och internationella
standarder, exempelvis genom att

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Samtycke.

genomföra dopingkontroller, ålägga
idrottsutövare att vistelserapportera, hantera
ansökningar om medicinsk dispens.
Uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal.

Fullgörande av avtal.

Registrera kontaktuppgifter över exempelvis
deltagare, anhöriga, företagsrepresentanter
eller nätverk.

Intresseavvägning.

Publicera material i sociala medier och på
hemsidor.
Administrera evenemang, konferenser och
bidra till andra mötesplatser.
Hantera rekryteringsprocesser och spontana
jobbansökningar.
Tillhandahålla nyhetsbrev och
informationsutskick till medlemmar/kunder.

Intresseavvägning eller samtycke (om
bilder i marknadsföringssyfte).
Intresseavvägning.
Samtycke
Intresseavvägning.

Hantera medlems- och kundrelaterade
ekonomiska transaktioner exempelvis köp av
tjänst/produkt.

Fullgörande av avtal

Administrera och bedriva
utbildningsverksamhet, exempelvis.

Fullgörande av avtal.

Tillhandahålla hemsidor och applikationer
inklusive hänförlig support.

Fullgörande av avtal

Genomdriva idrottens sanktionssystem,
exempelvis ska ADSE fatta beslut om
bestraffning i enlighet med Internationella
standarden för resultathantering.

Fullgörande av avtal.

Utföra utvärdering och uppföljning av
utbildning och informationsinsatser i syfte att
utveckla verksamheten.

Intresseavvägning.

ADSE behandlar personuppgifter för att bedriva ändamålsenlig verksamhet genom
efterlevnad av stadgar, bolagsordning, stiftelseförordnande eller andra tillämpliga
lagar. Om vi önskar behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som är
specificerade ovan och som är förenliga med de ursprungliga ändamålen kommer du
att informeras särskilt om detta. Vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som
är oförenligt med fördefinierade ändamål.

När det gäller statistik och uppföljning får de insamlade personuppgifterna behandlas
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen
om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Läs mer om dina
rättigheter i avsnittet ”Dina rättigheter”.

Var registreras personuppgifterna?
Personlig information kan registreras i följande system och områden:
●
●
●

ADSE:s egna interna datasystem och inköpta system (Dopingtips, Simon, iBase,
Falldatabas)
I det internationella databehandlingsprogrammet ADAMS
I e-utbildningsprogrammet (Ren Vinnare, Vaccinera Klubben, etc.)

ADSE ansvarar för behandlingen av personuppgifter tills de registreras i ADAMS.
Världsantidopingbyrån (”WADA”) ansvarar för behandlingen av personuppgifter i
ADAMS. För andra system är ADSE ansvarig för behandlingen. Läs mer om
tredjelandsöverföringar i avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.
Mer information om ADAMS sekretesspolicy, e-utbildningsprogrammen och Dopingtips
återfinns på respektive webbplats.

Vilka har tillgång till din information?
Tjänstemän inom ADSE och förtroendevalda som har behov av att få tillgång till dina
personuppgifter för att genomföra sina arbetsuppgifter under gällande
antidopingregler har tillgång till din information.
Om du anmäls för förseelse mot dopingreglerna kommer ledamöter i ADSE:s
anmälningsnämnd, ditt nationella och internationella specialidrottsförbund, din
förening, bestraffningsorganen inom RF (Dopingnämnden och eventuellt
Riksidrottsnämnden), WADA samt i förekommande fall Court of Arbitration for Sports
(CAS) att få tillgång till din personliga information.
Om du ansöker om medicinsk dispens kommer medlemmar i Dispenskommittén att få
tillgång till din hälsoinformation.
Om du ingår i någon av de svenska kontrollpoolerna kommer din information att finnas
tillgänglig i ADAMS för andra organisationer (annan antidopingorganisation, ditt
Internationella specialidrottsförbund och WADA) som har behov av att erhålla
uppgifterna för fullgörande av sina arbetsuppgifter enligt Koden.
Se även avsnitt ”Överföring av personuppgifter” nedan.

Överföring av personuppgifter
För att ADSE ska kunna bedriva antidopningsarbete i enlighet med Koden förutsätter
det samarbete med andra antidopningsorganisationer, idrottsorganisationer och andra
aktörer som är anslutna till några av dessa. Exempelvis för att utfärda bestraffningar
enligt idrottens sanktionssystem behöver RF tillhandahålla personuppgifter. ADSE kan
även dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och
samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse.
Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och
organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.
Dina personuppgifter kan i vissa fall även överföras till organisationer i s.k. tredjeländer
(länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Det kan exempelvis
vara aktuellt när/om du tränar eller tävlar i tredje land. WADA och ditt internationella
specialidrottsförbund har även tillgång till din personliga information via ADAMS och
andra kommunikationskanaler (krypterad e-post, telefon etc) och om du deltar i
Olympiska spel och andra stora tävlingsevenemang kommer tävlingsarrangören att ha
tillgång till din personliga information via ADAMS.
WADA:s databas ADAMS är belägen i Kanada, vilket enligt beslut från kommissionen är
ett land som säkerställer en adekvat skyddsnivå för överförda uppgifter. Överföring av
personuppgifter till WADA via ADAMS uppfyller således dataskyddsförordningens krav
på en tredjelandsöverföring (artikel 45).
Personuppgifter får överföras till tredjeland inom ramen för idrottens
antidopningsarbete med stöd av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. I skäl 112
till dataskyddsförordningen anges att internationella utbyten av uppgifter för att
minska och/eller undanröja dopning inom idrott som exempel på ett viktigt
allmänintresse. Överföring till tredjeland av personuppgifter kan därmed ske i
antidopningsarbetet även om det inte finns något beslut från kommissionen om
adekvat skyddsnivå (artikel 45) eller lämpliga skyddsåtgärder (artikel 46) i
dataskyddsförordningen.

Säkerhet
Tillgången till ADAMS är begränsad till de som behöver ha tillgång till informationen.
Datasystemet skyddas med en tvåfaktorslösning och med brandväggar för att
förhindra oönskad intrång i systemet. WADA ansvarar för ADAMS säkerhet, läs mer om
detta på WADA:s webbplats.
ADSE:s interna datasystem är lösenordskyddade eller kräver tvåfaktorlösning.
I de fall där ADSE använder externa lösningar skyddas säkerheten genom separata
databehandlingsavtal där ADSE kräver att databehandlaren använder liknande säkra
lösningar och att ADSE har rätt att förfoga över personuppgifterna.

Lagring och radering
Personlig information ska användas för det ändamål för vilken den samlades in och
lagras under en viss period beroende på vilken typ av information som avses. ADSE
tillämpar den bevarandetid som framgår av Annex 1 i den Internationella standarden för
skydd av privatliv och personuppgifter. Personuppgifter ska dock alltid raderas eller
anonymiseras när ADSE inte längre har behov av att behandla uppgifterna.
Personlig information som erhålls inom ramen för andra avtal används för det ändamål
som anges i avtalet och arkiveras och raderas så som det anges i avtalet, normalt när
ADSE inte längre behöver dem.

”Cookies”
Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbplats.
Vissa cookies som vi använder på ADSE: s webbplatser är nödvändiga för att
webbplatserna 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
inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Dina rättigheter
Då ADSE behandlar dina personuppgifter har du med vissa förbehåll rätt till följande:
● information om hur dina personuppgifter behandlas
● registerutdrag som omfattar de personuppgifter som behandlas om dig
● rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter (såvida inte ADSE har en
laglig grund för ytterligare lagring, se nedan gällande radering)
● att göra invändningar (t.ex. mot direktmarknadsföring)
● att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering
● begära dataportabilitet av dina uppgifter
Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka
samtycket (ADSE kan dock i vissa fall fortsätta behandlingen, t.ex. för att utreda eller
anmäla en misstänkt förseelse mot dopingreglerna)
Kommer dina personuppgifter att utsättas för automatiserat beslutsfattande?

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande vars
beslut kan få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din
situation utan att särskilt informera dig. Om vi vid något tillfälle använder automatiserat
beslutsfattande informerar vi dig om de beslutsfaktorer som används, vad detta
betyder för dig och vilka konsekvenser det kan få.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
•
•

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar
samtycket

•
•

•
•
•

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att
uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade
skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet
skapar en profil i ett socialt nätverk

Förändringar av integritetspolicyn
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet och därför kan innehållet i
denna integritetspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt
den här policyn eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om
förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga
att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig
uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontaktinformation
Om du har anledning att misstänka att dina personuppgifter inte behandlas korrekt kan
du lämna in ett klagomål till ADSE:s Dataskyddsombud (se nedan). Om klagomålet inte
kan lösas på ett tillfredsställande sätt kan du underrätta WADA och/eller föra
klagomålet till CAS, som avgör huruvida en överträdelse har begåtts.
Klagomål kan även ställas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Om du har frågor om din information som ADSE hanterar utöver vad som anges i denna
policy kan du kontakta ADSE:s utsedda Dataskyddsombud på
dataskyddsombud@antidoping.se
Begäran om registerutdrag lämnas skriftligen till ADSE via e-post: info@antidoping.se.
WADA:s kontaktinformation hittar du här.

