
Bilaga 2: Biträden

I följande dokument finns en översikt över de företag och samarbetspartners som kan
komma att behandla personuppgifter när Föreningen använder SportAdmins tjänster.

Underbiträden

När SportAdmin anlitar underbiträden sker detta i syfte att de tjänster som erbjuds och
används av Föreningen ska hålla hög funktionell och säkerhetsmässig kvalitét.

Namn Plats för behandling Tjänst

Addoro AB Sverige Möjliggör för förening att kunna skicka ut
fakturor automatiskt via post.

Bahnhof AB Sverige Bahnhof är SportAdmins drift- och
serverleverantör. Ändamålet med
behandlingen är att kunna lagra data
(däribland personuppgifter) på ett stabilt,
säkert och funktionellt sätt.

SMS-grupp AB Sverige Förenklar förenings kommunikation
mellan lag/grupper och medlemmar
genom att skapa SMS-Grupper.

Twilio Sweden AB USA * Föreningens utskickande av
SMS-meddelanden direkt från
administrationssystemet till medlemmar.



Personuppgiftsbiträden

När SportAdmin anlitar personuppgiftsbiträden sker detta i syfte att behandlingen ska ske så
smidigt och säkert som möjligt, utifrån de ändamål som beskrivs nedan.

Namn Plats för behandling Tjänst

Assently AB Sverige Digital signering av avtal mellan
förening och SportAdmin.

Google LLC (Gmail och
Google Analytics)

USA * ● Hantering av supportärende eller
annan kontakt med SportAdmin
via E-post.

● Samla Statistik och utföra
statistikanalys för besök och
användande av applikationer
och hemsidor.

Mailchimp USA * Kommunikation mellan SportAdmin
och Användare (Administratörer) via
nyhetsbrev.

Freshdesk USA * En effektiv och snabb hantering av
supportärenden via
info@sportadmin.se.

Telavox Sverige Administrationsprogram för hantering
av och statistik avseende support-,
sälj-, och utbildningssamtal. Vissa
samtal kan komma att spelas in i
syfte att förbättra SportAdmins
tjänster och kundbemötande.

Roi Rekrytering Sverige Hantering av SportAdmins
rekryteringsprocess och
rekryteringsunderlag.

* I samtliga fall då data behandlas utanför EU genom någon av SportAdmins personuppgiftsbiträden
eller underbiträden säkerställs att adekvat säkerhetsmekanism föreligger, exempelvis genom
användandet av EU Standard Contractual Clauses (SCC).



Integrationer

Namn Plats för behandling Tjänst

Billmate AB Sverige Genomföra betalningar mellan
medlem och förening i tjänsten
Kansliservice.

Riksidrottsförbundet Sverige Integration som möjliggör för
förening att att överföra
närvaroregistrerade aktiviteter
till IdrottOnline från
SportAdmin. Detta görs för att
föreningen enklare kunna
ansöka om LOK-stöd eller
andra bidrag hos
Riksidrottsförbundet.

Nets Sweden AB Sverige Genomföra betalningar mellan
medlem och förening i tjänsten
Register.


