
Integritetspolicy 

Idrottsservice Västerbotten AB, 556849–4743, (nedan ”vår, ”vi”, ”oss” eller ”Idrottsservice”) är ett 

specialistbolag inom lön och administration. 
Den här policyn beskriver hur dina personuppgifter hanteras, om du är en besökare på vår 
webbsida, kund eller samarbetsparter till oss, eller om du ansöker om anställning hos oss. Vi 
respekterar och skyddar dina personliga uppgifter och behandlar dem på ett transparent och 
lagenligt sätt. 

Kontaktuppgifter som du själv meddelar oss 
Om du anger att du vill bli kontaktad av oss anger du också dina kontaktuppgifter. Vi använder då 
dessa för att kunna kontakta dig enligt ditt önskemål. Vi sparar inte dessa uppgifter längre än vi 
behöver för att kunna kontakta dig, vi använder dem inte för andra ändamål annat än för att 
kunna marknadsföra våra tjänster till dig och vi för inte dina uppgifter vidare till annan. Om du 
anger dina kontaktuppgifter samtycker du till ovan angivna användande. 

Personuppgiftsansvar 
Idrottsservice är endast personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 
uppstår/inkommer vid: 

• Sammanställning av statistik och uppföljning utöver avtalad behandling 
• Kontakt med fysisk person ex vis en föreningsmedlem 
• Besök på vår hemsida 
• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att 
utsättas för automatiserat beslutsfattande. Detta gäller oavsett avtal eller behandling. 

Kontaktperson 
Om du är Idrottsservices kontaktperson i en förening som är leverantör, kund eller 
samarbetsparter till oss använder vi dina uppgifter enligt följande. 

För att Idrottsservice ska kunna uppfylla sitt avtal med föreningen och/eller arbetsgivaren behöver 
vi ha uppgifter om den eller de kontaktpersoner vi ska kontakta för att diskutera och hantera 
avtalsrelationen. Vi samlar då in och behandlar kontaktpersonens uppgifter (till exempel namn, 
telefonnummer och e-postadress) och registrerar dem i våra system. Vi upphör med 
behandlingen när du inte längre är kontaktperson, eller när föreningen inte längre anlitar 
Idrottsservice. 

Begränsad tillgång 
Bara de personer på Idrottsservice som behöver tillgång till dina personuppgifter för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi har sedvanlig och fullgod IT-säkerhets på plats, 
för att förhindra otillåten användning eller att någon icke-behörig kommer åt dina personuppgifter. 


