Stockhom den 29 mars 221

Personuppgiftsbehanding för e-utbidningen
Antidoping Sverige (nedan ”ADSE”) är Sveriges nationea antidopingorganisation. För
att kunna genomföra e-utbidningen Ren Vinnare så behöver du registrera ett konto
med uppgifter om dig.  texten nedan beskrivs på viket sätt Antidoping Sverige
kommer att behanda de uppgifterna.
Vika uppgifter bir registrerade och ti viket ändamå?
Uppgifterna som registreras i programmet Ren Vinnare är ditt namn, e-postadress och
anknytning ti speciaidrottsförbund. Dessa uppgifter fyer du sjäv i vid registrering
ti utbidningen.
Uppgifterna används för statistiska ändamå för Antidoping Sveriges verksamhet samt
för utvecking av programmet. Speciaidrottsförbund använder informationen för att
kunna se vika idrottsutövare som utfört utbidningen samt för att kunna föja upp
informationen utifrån specifika krav som respektive speciaidrottsförbund stäer upp.
Rättsig grund för personuppgiftsbehanding
Antidoping Sveriges behanding av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke,
viket du kryssar i när du skapar ett konto. Utan samtycke kan du inte registrera dig
och därmed inte utföra Ren Vinnare. Du kan när som hest återkaa ditt samtycke
genom att kontakta Antidoping Sverige (se kontaktinformation nedan) och i så fa
raderas dina personuppgifter i systemet, inkuderat utbidningsbevis.
Dina personuppgifter kommer inte att användas ti andra ändamå än de som framgår
av detta dokument.
Vem har tigång ti dina uppgifter och hur används dem?
nformation om att du har genomfört Ren Vinnare registreras av Antidoping Sverige.
Dina uppgifter kan komma att överföras ti det speciaidrottsförbund som du angivit.
Detta är nödvändigt i de fa där ditt speciaidrottsförbund stäer krav på att du
genomför Ren Vinnare.
När dina personuppgifter registrerats i Ren Vinnare bir de tigängiga enbart för de
tjänstemän och förtroendevada som är beroende av att ha tigång ti dessa för att
genomföra sina arbetsuppgifter under gäande antidopingreger.
Lagring och radering av uppgifter
Aa personuppgifter agras i en databas där endast de personer som behöver ha
tigång ti uppgifterna i sitt arbete har behörighet. Tekniska och organisatoriska
åtgärder har vidtagits för att upprätthåa en säker behanding av personuppgifter. Då
det endast är e-postadress, namn och anknytning ti speciaidrottsförbund som
registreras anses risken för att uppgifterna missbrukas som vädigt iten.
Antidoping Sverige agrar uppgifterna på obestämd tid för statistiska ändamå.
Dessutom använder många speciaidrottsförbund utbidningen som ett krav för
detagande inom idrott i andsaget, det igger såedes i idrottsutövarens intresse att
uppgifterna om genomförandet av utbidningen sparas. Som ovan angivits kan du när
som hest kontakta Antidoping Sverige och få dina uppgifter raderade.
Kontakt
För ytterigare information om Antidoping Sveriges personuppgiftshantering hänvisas
ti antidoping.se där du hittar den senast gäande integritetspoicy. Om du har frågor
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om hur dina personuppgifter behandas kan du vända dig ti Antidoping Sveriges
dataskyddsombud via dataskyddsombud@antidoping.se
Om du har frågor om Ren Vinnare eer andra antidopingfrågor kan du kontakta
Antidoping Sverige på info@antidoping.se.
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