Integritetspolicy Raceweb
Gäller för tjänsten Raceweb från Tullinge Sportklubb
Denna integritetspolicy beskriver hur Raceweb c/o Tullinge Sportklubb, epostadress
data@raceweb.se, (”Raceweb”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina
personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller då Raceweb tillhandahåller tjänster i anslutning till
registeringregistrering till arrangemang, köp och övrig kontakt med Raceweb.
När du lämnar dina personuppgifter till oss ska du kunna känna dig trygg.
Med denna integritetspolicy vill visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i
enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Raceweb är personuppgiftsansvarig för Racewebs behandling av dina personuppgifter.
Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Personuppgiftsansvarig för handlingen av dina personuppgifter är
Raceweb
Tullinge Sportklubb
c/o Axelsson
Sveavägen 5
14731 Tumba
data@raceweb.se
Organisationsnummer 812800-2725
När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
När du besöker vår webbplats för att anmäla dig till arrangemang, betalningar eller kontakta oss
för information samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan.
Raceweb samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Racewebs webbplats
och, genomför ett köp på Racewebs webbplats.
Informationen som samlas in från dig vid anmälningar till arrangmang krävs för att du ska kunna
deltaga på respectiverespektive arrangörs arrangemang och för att Raceweb ska kunna
tillhandahålla sina våra tjänster.
Information som Raceweb samlar om dig är uppgifter vid anmälan och köp till ett arrangemang,
din köphistorik, vilka evenemang du deltagit i och dina resultat på dessa arrangemang.

Personuppgifterna lagras i vårt system för anmälningar till arrangemang och att sammanställa
resultat från arrangemang. Varje arrangör ges tillgång till att endast se personuppgifter lagrade
för anmälningar till deras arrangemang.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Raceweb samlar in och behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund som genomför
en registering samt ett köp av våra tjänster eller anmälan till ett arrangemang.
● Förnamn och efternamn
● Bostadsadress
● E-post
● Telefonnummer
● Personnummer
● Klubb
● Klass och specifika arrangemansuppgifter
● Licensuppgifter
● Orderhistorik
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för
vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.
För dig som är registerad i Raceweb
Raceweb behandlar dina personuppgifter i syfte att:
● Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration,
bearbetning och genomförande av köp, anmälan och tillhandahållande av
support.
● Möjliggöra allmän kundservice, såsom att besvara frågor från arrangörer och
rätta felaktiga uppgifter genom respektive arrangör.
Laglig grund för Racewebs behandling av dina personuppgifter
Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antalföljande lagliga grunder som
beskrivs nedan.
Uppfyllande av avtal: Om du är registeradregistrerad behandlar Raceweb dina personuppgifter
för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund för att genomföra registeringarregistreringar,
köp, och orderhistorik. Raceweb ger även respekiverespektive arrangör möjlighet till att
behandla uppgifter om dig genom tillgång till samma tjänst och administration.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra
de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
Gallringspolicy
Dina personuppgifter sparas i vårt anmälningssystem så länge du har registrerat i Raceweb
eller till dess att samtycke återkallas av kund, eller invändning inkommit mot behandling.
I vårt valda anmälningssystem sparar vi uppgifter om våra kunder i högst 12 månader efter det
att kunden senast genom fört en registeringregistrering. Uppgifterna raderas därefter ur
systemet. Användarprofil som kunden själv valt att skapa finns kvar till nästa år för anmälningar
till arrangemang om inte användaren själv väljer att radera de uppgifterna.
För att sammanställa och publicera resultatlistor så sparar vi en del data så länge som de är
relevanta.
Dessa uppgifter är:
● Förnamn och efternamn
● Klubb
● Klass
● Födelseår

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Tredje part
Raceweb kan lämna ut uppgifter till tredje part, såsom arrangörer som använder sig av
Racewebs anmälningstjänst och tidtagningsleverantörer på arrangemangen. . Arrangören har
bara möjlighet att inhämta information om registerade deltagare till det arrangemanget och inte
några andra arrangemang som finns i Raceweb. Tidtagningsleverantörer och andra tredje
parter får enbart tillgång till de persondata som de behöver för att genomföra uppdraget.
För Långloppscupen, Mitsubishi MTB Challenge lämnas uppgifter endast ut om de används i ett
icke försäljningssyfte. Godkända syften är nyhetsbrev, enkäter och undersökningar för deltagare
i respektive arrangemang.
Övrig part
För att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Racewebs rättsliga
intressen eller upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller
tekniska problem kan Raceweb lämna ut personuppgifter om nödvändigt.

Ändringar av Racewebs integritetspolicy
Raceweb har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och kommer då att göra en ny
version tillgänglig på webbplatsen. Om ändringarna kräver ditt samtycke kommer detta att
inhämtas innan ändringarna träder i kraft.
Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos Raceweb
Raceweb ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
På din begäran eller på eget initiativ kan Raceweb korrigera, avidentifiera, radera eller
komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att begära:
● Tillgång till dina personuppgifter såsom registerutdrag eller kopia på dina
personuppgifter.
●

En gång per kalenderår har du rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter
som finns registrerade om dig, ändamål för behandlingen och till vilka mottagare
uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Även information om var uppgifterna har
hämtats ifrån, förekomst av profilering samt förutsedd period under vilken uppgifterna
lagras. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter
som anges i denna punkt.

●

Rättelse av dina personuppgifter på din begäran.

●

Radering av dina personuppgifter. Om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de
samlades in för som ex. anmälan till ett arrangemang som ska genomföras och som gör
att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter

●

Begränsning av behandling om du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt
rättelse.

Dataportabilitet. Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan
personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända dig mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en
intresseavvägning. Då kommer Raceweb enbart att fortsätta behandlingen om det finns
berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Om du inte vill att Raceweb behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att
invända mot behandlingen genom att maila till data@raceweb.se. När vi mottagit din invändning
upphör vi med att behandla personuppgifterna för dessa marknadsföringsändamål.

Du har rätt att skicka in klagomål angående behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med
omedelbar verkan och utan kostnad. Kontakta data@raceweb.se.

Cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din enhet eller dator för att
känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen.
Cookien används för att förbättra webbupplevelsen för dig som besökare. Informationen i
cookien gör det möjligt för dig att vara inloggad på Raceweb.
Raceweb använder endast:
- Sessionsbaserade cookies som används när du besöker webben. Då skickas en
sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att underlätta inloggningen
navigeringen. Cookien försvinner när du avslutat ar besöket på Raceweb.
För mer information om cookies, besök Post och Telestyrelsens webb
Vi använder cookies på raceweb.se.
Webbplatsen använder sessionscookies i syfte att hålla igång användarsession för att kunna
anmäla sig till ett arrangemang med inloggade uppgifter.
Om du accepterar s.k. Sessionscookies kan du använda vår webbplats fullt ut.
Om du inte accepterar några cookies kan du inte använda vår webbplats fullt ut, utan då får du
fylla i fulla adressuppgifter för varje arrangemang du önskar deltaga i.

