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Behandling av data
Här följer information som underlag för ditt ställningstagande om samtycke till att
vissa personuppgifter databehandlas av Sveriges nationella antidopingorganisation,
Riksidrotts-förbundet (RF), och/eller andra relevanta antidopingorganisationer vars
jurisdiktion du omfattas av. All sådan behandling sker inom ramen för antidopingarbetet och baseras på ett internationellt regelverk, World Anti-Doping Code (WADC).
WADC har fastställts av World Anti-Doping Agency (WADA) och har antagits av både
internationella idrottsförbund och nationella antidopingorganisationer världen över.
WADC stöds även av UNESCO och Europarådet genom internationella konventioner.

Vad är syftet med databehandlingen?
Databehandling gör det möjligt för antidopingorganisationer att genomföra samordnade och effektiva antidopingprogram och fullgöra sina respektive internationella
förpliktelser under WADC. Datasystem används i detta sammanhang för insamling
av uppgifter om idrottares vistelser som underlag för planering av dopingkontroller
liksom för uppföljning av reglernas efterlevnad. Detta i enlighet med WADA:s internationella standard för kontroll och utredning.

Vilka personuppgifter berörs?
Tre kategorier av personuppgifter behandlas:
• Data som avser din identitet och idrottsliga anknytning.
• Data som avser din vistelserapportering.
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• Data om potentiella förseelser mot dopingreglerna samt beslut av dömande
instanser.
Mer detaljerad information om vilka personuppgifter som berörs framgår dels av
WADA:s internationella standard för kontroll och utredning, dels av motsvarande
standard för skydd av privatliv och personuppgifter (www.rf.se/antidoping).

Vilka har tillgång till personuppgifterna och under
vilket ansvar?
När dina personuppgifter registrerats i ett datasystem för antidopingverksamheten
blir de tillgängliga enbart för de tjänstemän och förtroendevalda som är beroende
av att ha tillgång till dessa för att genomföra sina arbetsuppgifter under gällande
antidopingregler. Dina personuppgifter kan också komma att bli tillgängliga för andra
organisationer:

Vad är ditt ansvar som idrottare?
Du ansvarar för att den information som du själv matar in i systemet, eller som matas
in av andra på ditt uppdrag, är korrekt. Du ansvarar även för att hålla dina inloggningsuppgifter till datasystemet hemliga. Vid behov kan du få nya inloggningsuppgifter
genom att kontakta RF:s Antidopingavdelning.

Säkerhet

• Nationella olympiska/paralympiska kommittéer

Omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att upprätthålla en
säker behandling av data.

• Större tävlingsorganisatörer, som t.ex. den internationella olympiska kommittén
och den internationella paralympiska kommittén

Arkivering av data

• Andra nationella antidopingorganisationer
• Internationella och nationella specialidrottsförbund
• WADA
Sådan överföring får dock endast ske då informationen är nödvändig för att mottagande organisation ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt WADC. Alla organisationer som får tillgång till dina personuppgifter är skyldiga att skydda dessa i enlighet
med såväl nationell lagstiftning som organisationens egna regler för behandling av
personuppgifter. Dessa regler ska åtminstone uppfylla kraven i WADA:s internationella
standard för skydd av privatliv och personuppgifter. I dataprogrammet för vistelserapportering kan du själv ta del av vilka organisationer som har tillgång till dina data.
Uppgifter om vilka idrottsutövare som omfattas av kravet på vistelserapportering
inom svensk idrott publiceras enligt gällande regler även på RF:s hemsida, www.rf.se/
antidoping. Med stöd av reglerna publiceras även förseelser mot dopingreglerna på
samma sätt.

Allmänna idrottsutövardata och uppgifter från handläggning av förseelser mot dopingreglerna kan sparas för evigt. Data som avser vistelserapportering sparas normalt
i 18 månader men kan, om de har anknytning till ett s.k. biologiskt pass, sparas upp
till 10 år. Den senare tidsperioden avspeglar tiden för preskription av förseelser mot
dopingreglerna. För mer detaljerad information hänvisas till WADA:s internationella
standard för skydd av privatliv och personuppgifter (www.rf.se/antidoping).

Rättigheter
Behandling av personuppgifter förutsätter ditt samtycke. Du har även rätt att dra
tillbaka ett tidigare givet samtycke. Även om samtycke till behandling av personuppgifter dras tillbaka, eller inte alls medges, kan viss behandling ändå fortgå i enlighet
med WADA:s internationella standard för skydd av privatliv och personuppgifter, 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 ett beslut att inte ge samtycke till behandling av personuppgifter medföra begränsningar i dina möjligheter att delta i idrott, det vill säga i sammanhang där WADC
gäller.

Enligt WADA:s internationella standard för skydd av privatliv och personuppgifter,
liksom enligt Personuppgiftslagen, har du rätt att gratis (en gång per år) ta del av
personuppgifter som finns registrerade om dig och hur dessa behandlas. Begäran om
registerutdrag lämnas skriftligen till RF:s Antidopingavdelning, Idrottens Hus, 114 73
Stockholm. Du har även rätt att begära rättelse eller gallring av felaktiga uppgifter.
Om sådana önskemål inte tillgodoses, eller om du har annan grundad anledning att
misstänka att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med gällande standard,
har du rätt att få frågan prövad av Dopingnämnden (DoN). DoN:s beslut kan även
överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). För sådan prövning tillskrivs DoN respektive
RIN, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Invändningar mot behandling av dina personuppgifter kan med stöd av personuppgiftslagen även ställas till Datainspektionen.
Idrottsutövare som omfattas av andra antidopingorganisationers jurisdiktion kan även
kontakta dessa för begäran om utdrag, rättelse eller klagomål.

Mer information
Om du har frågor om vistelserapporteringen eller andra antidopingfrågor kan du
kontakta RF:s Antidopingavdelning på antidoping@rf.se eller 08-699 60 00 (vx).
På RF:s hemsida finns det mesta som gäller antidoping, www.rf.se/antidoping.

