
Bilaga 1: Behandlingar och personuppgifter

I följande dokument finns en översikt över de behandlingskategorier som SportAdmin är
personuppgiftsansvarig för i SportAdmins tjänster.

Kontakt med SportAdmin

Tillfälle Personuppgifter Laglig grund Ändamål med behandling

Kontakt med
SportAdmin
angående
potentiell
kundrelation
(avtalsingåend
e/användande
av Tjänsterna)
på
Föreningens
eller
SportAdmins
initiativ.

Förnamn,
efternamn, e-post,
telefonnummer.
Ljudinspelning kan
komma att ske av
utbildningar/säljsam
tal. Personnummer
vid avtalsingående.

Fullgörande/
ingående av avtal
om Tjänst.
Berättigat intresse
att på ett effektivt
sätt kunna
demonstrera
Tjänsterna,
förbättra
kundbemötande
och verka för
ingående av avtal.
Samtycke till
behandling vid
avtalsingående.

Ingående av avtal om Tjänst
eller informera om Tjänst
mellan SportAdmin och
förening.

Demonstrera Tjänsterna för
potentiella kunder, generera
underlag för att analysera och
förbättra kundbemötande.

Kontakt med
supporten
(E-post eller
telefon).

Förnamn,
efternamn,
telefonnummer,
E-post, ärendedata,
föreningstillhörighet.
Ljudinspelning av
supportsamtal kan
komma att ske.

Fullgörande av
avtal mellan
Förening och
SportAdmin.
Berättigat intresse
att kunna fullgöra
avtalsförpliktelser,
svara på frågor och
förbättra Tjänster.
Registrerades
samtycke till
behandling av
uppgifter i
supportsyfte.

Kommunicera med Föreningen,
registrerad eller andra
intressenter, svara på frågor,
säkerställa kvalitet och
användbarhet i Tjänsterna,
uppfylla förpliktelser enligt
avtal.

Rekrytering. Förnamn,
efternamn, E-post,
telefonnummer.
Eventuell övrig
information som
arbetssökande
inkluderar i
ansökan.

Berättigat intresse
av en
välfungerande
rekryterings-
process.
Arbetssökandes
samtycke till
behandling genom
godkännande av
villkor. Åtgärder
innan ingående av
anställningsavtal.

Ha en välfungerande process
för rekrytering av nya
medarbetare och ha tillräckligt
underlag för beslut om
anställning.



Användandet av Tjänster

Tillfälle Personuppgifter Laglig grund Ändamål med behandling

Användare av
Tjänst.

Förnamn,
efternamn,
Användarnamn/
E-post,
personnummer,
telefonnummer,
användar-ID,
fakturanummer,
användarnamn och
lösenord för
inloggning.

Berättigat intresse
att fullgöra avtal
eller rättslig
förpliktelse
gentemot
Föreningen, erbjuda
stabila och säkra
Tjänster i enlighet
med dessa avtal.

Erbjuda de Tjänster
SportAdmin åtagit sig enligt
avtal, utveckla dem i enlighet
med användarens och
Föreningens behov och
upprätthålla Tjänsternas
kvalitet, genom att bland annat
skapa loggar och rapporter i
systemet rörande
föreningsverksamheten.

Administratörer
utför aktiviteter i
systemet.

Förnamn,
efternamn, E-post,
användar-ID,
IP-adress.

Berättigat intresse
av att kunna spåra
aktiviteter i fall av
obehörig åtkomst
eller intrång.

Kunna förebygga och åtgärda
säkerhetsrisker.

Användare av
App.

Användarnamn/
e-post, lösenord,
IP-adress
(administratör/
ledare).

Fullgörande av avtal
via användarvillkor.
Användares
samtycke till
behandling för att få
tillgång till
föreningsrelaterad
funktionalitet.
Berättigat intresse
att kunna ge
relevant information
och/eller personligt
anpassade
erbjudanden.

Ge medlem/ledare/annan aktiv
och Föreningen som sådan
tillgång till grundläggande
funktionalitet för
administrationssystemet genom
säkra inloggningslösningar.



Kommunikation

Tillfälle Personuppgifter Laglig grund Ändamål med
behandling

Utskick/
Nyhetsbrev.

Förnamn, efternamn,
e-post, samt uppgifter
kopplade till din profil
såsom ålder, kön,
idrott och geografi.

Fullgörande av avtal,
samtycke eller berättigat
intresse att kunna ge dig
relevant information
och/eller personligt
anpassade erbjudanden.

Ge mottagare relevant
information och/eller
personligt anpassade
erbjudanden.


