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Instruktioner för att tillvarata dina rättigheter gällande
personuppgifter som hanteras av förbundet
Om du har personuppgifter som behandlas av förbundet, så har du ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen.
Rättigheter innebär i korthet att du ska få information om när och hur dina
personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i
vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter.
Dina rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med
personuppgiftslagen.
Under respektive rättighet redogörs för hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter samt för att
underlätta dina utövande av rättigheterna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt till information vid insamlande av personuppgifter
Rätt till registerutdrag
Rätt till rättelse
Rätt till radering
Rätt till dataportabilitet
Rätt att invända mot behandling
Rätt att motsätta sig automatiserad behandling
Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
Rätt till skadestånd

Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter avseende
personlig integritet och dataskydd.

Rätt till information vid insamlande av personuppgifter
Information dig vara personuppgifter förbundet hanterar ä r en viktig del av
integritetsskyddet.
Fö rbundet har en skyldighet att ge klar och tydlig information till dig som är
medlem, anställd, förtroendevald etc. vid insamling av dina personuppgifter. I
nedanstå ende tabell sammanstä lls den information som fö rbundet ä r skyldiga att
tillhandahå lla vid insamlandet av sådana personuppgifter.
Informationsskyldigheten skiljer sig beroende på om insamlandet av
personuppgifter sker frå n dig vars personuppgifter förbundet hanterar eller frå n
nå gon annan.
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När personuppgifter
samlas in från dig vars
personuppgifter
förbundet hanterar
Personuppgiftsansvarige
Dataskyddsombudet
Ändamålen
Rättslig grund
Kategorier av
personuppgifter
Intresse vid
intresseavvägning
Mottagarna
Tredjelandsöverföringar
Lagringstid
De registrerades
rättigheter
Rätten att återkalla ett
samtycke
Rätten att inge klagomål
till DI
Uppgiftsskyldighet enligt
avtal eller lag
Automatiserat
beslutsfattande
Källa varifrån uppgifter
har hämtats

När personuppgifter
samlas in från annan

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Rätt till registerutdrag
Hanterar förbundet dina personuppgifter, har du rä tt att få ett registerutdrag
avseende hur fö rbundet behandlar dina personuppgifter.
Fö rbundet ska på din begäran om att få ett registerutdrag förse dig med en kopia av
de personuppgifter som ä r under behandling.
Fö r eventuella ytterligare kopior som du begä r få r fö rbundet ta ut en rimlig avgift på
grundval av de administrativa kostnaderna.
Om du gö r en begä ran i elektronisk form ska informationen tillhandahå llas i ett
elektroniskt format som ä r allmä nt anvä nt, om du inte begä r nå got annat.
Registerutdraget ska tillhandahå llas utan onö digt drö jsmå l och senast inom en
må nad.
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I nedanstå ende tabell sammanstä lls den information som fö rbundet ä r skyldig att
tillhandahå lla vid begä ran om registerutdrag.
Den registrerades rätt till
registerutdrag
Ändamålen
Kategorier av personuppgifter
Mottagarna
Tredjelandsöverföringar
Lagringstid
De registrerades rättigheter
Rätten att inge klagomål till DI
Automatiserat beslutsfattande
Källa varifrån uppgiften har hämtats

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
JA
Ja

Alternativ för begäran av registerutdrag
Du kan antingen fylla i ett formulä r fö r begä ran av registerutdrag som skickas
elektroniskt eller via e-post till fö rbundet. Du kan ä ven via ”Min sida” i IdrottOnline
begä ra ett registerutdrag. Funktionen har arbetats fram fö r att underlä tta fö r dig att
utö va din rä ttigheter avseende dataskydd och personlig integritet.
Rätt till rättelse
Du har rä tt att begä ra att fö rbundet utan onö digt drö jsmå l rä ttar felaktiga
personuppgifter som rö r dig.
Med beaktande av ä ndamå let med behandlingen, har du rä tt att komplettera
ofullstä ndiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahå lla ett
kompletterande utlå tande.
Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”
Under vissa omstä ndigheter har du rä tt att bli bortglö md. Fö rbundet ä r skyldig att
utan onö digt drö jsmå l radera dina personuppgifter om nå got av fö ljande gä ller:
•
•

•

•

•

Om uppgifterna inte lä ngre behö vs fö r de ä ndamå l som de samlades in fö r
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne
å terkallar
samtycket
Om behandlingen sker fö r direktmarknadsfö ring och den enskilde motsä tter
sig
att uppgifterna behandlas
Om den enskilde motsä tter sig personuppgiftsbehandling som sker inom
ramen
fö r myndighetsutö vning eller efter en intresseavvä gning och det inte finns
berä ttigade skä l som vä ger tyngre ä n den enskildes intresse
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
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Om radering krä vs fö r att uppfylla en rä ttslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att
barnet
skapar en profil i ett socialt nä tverk

Skyldighet att informera andra personuppgiftsansvariga
Om fö rbundet har offentliggjort personuppgifter och enligt ovanstå ende
fö rutsä ttningar ä r skyldig att radera personuppgifterna, ska fö rbundet med
beaktande av tillgä nglig teknik och kostnaden fö r genomfö randet vidta rimliga
å tgä rder, inbegripet tekniska å tgä rder, fö r att underrä tta andra
personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade
har begä rt att de ska radera eventuella lä nkar till, eller kopior eller reproduktioner
av dessa personuppgifter.
Undantag till rätten att bli bortglömd:
Rä tten för dig att bli bortglö md ska inte gä lla i den utsträ ckning som behandlingen
ä r nö dvä ndig av fö ljande skä l:
•
•
•
•

•

Fö r att utö va rä tten till yttrande- och informationsfrihet.
Fö r att uppfylla en rä ttslig fö rpliktelse eller fö r att utfö ra en uppgift av
allmä nt intresse eller som ä r ett led i myndighetsutö vning.
Fö r skä l som rö r ett viktigt allmä nt intresse på folkhä lsoområ det.
Fö r arkivä ndamå l av allmä nt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsä ndamå l eller statistiska ä ndamå l, i den utsträ ckning som rä tten
att bli bortglö md sannolikt omö jliggö r eller avsevä rt fö rsvå rar uppnå endet
av syftet med den behandlingen.
Fö r att kunna faststä lla, gö ra gä llande eller fö rsvara rä ttsliga ansprå k.

Rätt till dataportabilitet
Under vissa omstä ndigheter har du rä tt att få ut och ö verfö ra dina personuppgifter
till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmä nt anvä nt och
maskinlä sbart format.
Fö ljande fö rutsä ttningar gä ller fö r rä tten till dataportabilitet:
•
•
•
•

Uppgifterna har tillhandahå llits av dig (eller genererats av ditt agerande),
Behandlingen sker med stö d av samtycke eller avtal
Behandlingen sker automatiserat
Om fler än du berö rs inom en viss uppsä ttning personuppgifter,
bö r rä tten att erhå lla personuppgifterna inte inverka på andra personers
rä ttigheter och friheter enligt dataskyddsfö rordningen.
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Rä tten till dataportabilitet gä ller inte vid behandling som stö djer sig på allmä nt
intresse och myndighetsutö vning.
I de fall det ä r tekniskt mö jligt, bö r du ha rä tt till direkt ö verfö ring av
personuppgifterna frå n en personuppgiftsansvarig till en annan.
Du kan få ut och ö verfö ra dina personuppgifter i ”Min sida” i IdrottOnline.
Funktionen har arbetats fram fö r att underlä tta fö r dig att utö va dina rä ttigheter
avseende dataskydd och personlig integritet.
Rätt att invända mot behandling
Du har rä tt att invä nda mot behandling som grundas på allmä nt intresse,
myndighetsutö vning eller intresseavvä gning. Om du har invä nt mot så dan
behandling, ska en ny prö vning gö ras utifrå n din situation.
Behandlingen må ste upphö ra om inte fö rbundet kan visa på tvingande berä ttigade
skä l eller behandlingen sker fö r rä ttsliga ansprå k. Exempel på tvingande berä ttigade
skä l ä r att behandlingen ä r gynnsam fö r samhä llet i stort, ex. forskning fö r att
fö rutse spridning av sjukdomar.
Om du invä nder mot behandling som avser direkt marknadsfö ring må ste
behandlingen upphö ra.
Rätt att motsätta sig automatiserad behandling
Du har rä tt att inte bli fö remå l fö r beslut som grundas enbart på automatiserad
behandling, inklusive profilering, vilka få r rä ttslig eller liknande effekt.
Automatiserade beslut ä r endast tillå tna om det ä r nö dvä ndigt fö r fullgö rande av
avtal med dig, vid stö d i lagstiftning eller om fö rbundet har ett uttryckligt samtycke.
Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att nå gon behandlar uppgifter om dig som är i strid med
dataskyddsfö rordningen kan du lä mna in ett klagomå l till Datainspektionen.
Datainspektionen tar del av alla klagomå l och bedö mer om tillsyn ska inledas och
lä mnar dä refter besked till den som fö rt fram klagomå let.
Datainspektionen må ste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre må nader
efter att ha tagit emot klagomå let. Om du inte få r besked inom den tiden, kan du
vä nda sig till domstol fö r att begä ra besked.
Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid
med dataskyddsfö rordningen kan du ha rä tt till skadestå nd av den eller de
personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.
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Ett personuppgiftsbiträ de kan också bli skadestå ndsansvarigt om denne har brutit
mot de bestä mmelser som specifikt riktar sig till biträ den eller har behandlat
uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.
Du kan begä ra skadestå nd frå n den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträ det eller vä cka skadestå ndstalan i domstol.
Om du har lidit skada så har du i princip rä tt att få ersä ttning fö r hela skadan av
antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträ det. Den
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträ det få r sedan i sin tur reglera detta
sinsemellan.
En personuppgiftsansvarig eller ett biträ de har dock ingen skyldighet att betala
ersä ttning om de kan visa att de inte på nå got sä tt ä r ansvariga fö r skadan.
Förbundets skyldighet att underlätta ditt utövande av rättigheterna
Fö rbundet har en skyldighet att underlä tta ditt utö vande av rä ttigheterna. Fö r att
underlä tta för dig vars personuppgifter förbundet hanterar och utövandet av dina
rättigheter, kan fö rbundet ha utsett en kontaktperson avseende dataskydd.
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