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Senast uppdaterad den 2022-12-19 
 

Spers integritetspolicy för  
behandling av personuppgifter 
 
Följande policy har upprättats för Spelbranschens Riksorganisation, org.nr 802458–0758, 
Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, nedan kallad Sper. I denna policy beskrivs hur vi  
hanterar personuppgifter. 
 
1. ANSVAR 

Sper är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina (den regi-
strerade) personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas. 
 
2. SYFTE 

Syftet med denna policy är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter.  
 
3. RÄTTSLIG GRUND 

Personuppgiftsbehandlingen utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Vi stödjer vår be-
handling på följande grunder: 
- Personuppgifter behandlas när Sper ingår avtal med den registrerade. Behandlingen 

är därmed berättigad på grundval av avtal med den registrerade.  
- Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på ditt uttryckliga samtycke. 
- Personuppgifter behandlas för att kunna utföra uppgifter som har med affärsverk-

samheten att göra. Behandlingen är därmed berättigad på grundval av ”berättigade 
intressen”.  

 
Nedan kan du under avsnitt 6 läsa mer om de rättsliga grunderna för vår personuppgifts-
behandling.  
 
4. KONTAKTA OSS 

Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att 
mejla till info@sper.se.  
 
5. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag 
gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar dels för att besvara frågor som 
kommer in via Spers olika kanaler. 
 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Spers utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för än-
damålet. 
 
Sper registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till ex-
empel allergier eller speciell kost vid evenemang som Sper anordnar.  
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Kategori av registre-
rade 

Ändamål med personupp-
giftsbehandlingen 

Personuppgifter Rättslig grund 

Anställda 

Uppfylla arbetsgivaransvar och 
anställningsavtal samt relevant 
lagstiftning som arbetsmiljölag-
stiftning, lag om sjuklön, se-
mesterlagen och skattelagstift-
ning. 

Namn, titel 
Personnummer 
Hemadress 
E-postadress 
Telefonnummer 
Foto 
CV/meritfört 
Kontakt till närstående 

Avtal. Vi behandlar personupp-
gifterna för att fullgöra det av-
tal om anställning som vi ingått 
med dig.   

Kandidat vid rekrytering 
Bedöma och göra urval av arbets-
sökande. 

Namn, titel 
Personnummer 
Hemadress 
E-postadress 
Telefonnummer 
Foto 
CV/meritförteckning 
Referenser/omdömen 
Testresultat 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt intresse av att hantera 
ansökan väger tyngre än skyd-
det för personens grundläg-
gande rättigheter samt är nöd-
vändiga för att uppfylla ända-
målet med behandlingen. 

Kontaktpersoner hos leve-
rantörer och samarbets-
partners 

Upprätthålla en affärsmässig re-
lation med anledning av det avtal 
som ingåtts mellan Sper och leve-
rantören/partnern.  

Namn, titel 
Företag/organisation 
Arbetsadress 
E-postadress 
Telefonnummer 

Avtal. Vi behandlar personupp-
gifter för att fullgöra det avtal 
som vi ingått med partnern/le-
verantören.   

Kontaktpersoner hos Spers 
medlemmar 

Upprätthålla en yrkesmässig re-
lation och erbjuda tjänster och in-
formation till medlemmar. 

Namn, titel 
Företag/organisation 
Arbetsadress 
E-postadress 
Telefonnummer 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt berättigade intresse av 
att informera våra medlemmar 
om verksamheten väger tyngre 
än medlemmarnas grundläg-
gande fri-och rättigheter samt 
är nödvändigt för att uppfylla 
ändamålet med behandlingen. 

Nyckelpersoner i organisat-
ioner med koppling till 
spelbranschen 

Informera myndigheter, rege-
ringen, riksdagen, spelrelaterade 
bolag och andra organisationer 
om Spers verksamhet. 

Namn, titel 
Företag/organisation 
E-postadress 
Telefonnummer 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt berättigade intresse av 
att informera om vår verksam-
het väger tyngre än personens 
grundläggande fri-och rättig-
heter samt är nödvändigt för 
att uppfylla ändamålet med be-
handlingen. 

Nyckelpersoner i mediebo-
lag och andra publicistiska 
aktörer 

Informera om Spers verksamhet. 

Namn, titel 
Företag/organisation 
E-postadress 
Telefonnummer 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt berättigade intresse av 
att informera om vår verksam-
het väger tyngre än personens 
grundläggande fri-och rättig-
heter samt är nödvändigt för 
att uppfylla ändamålet med be-
handlingen. 

Deltagare vid events, semi-
narier och liknande 

Administrera deltagandet. 

Namn, titel 
Företag/organisation 
E-postadress 
Telefonnummer 
 
Därtill behandlas uppgifter 
relaterade till resa, logi, mål-
tider samt övriga noteringar i 
relation till eventet. Uppgif-
terna överförs till eventuell 
extern eventarrangör samt 
hotell och restaurang. 

Avtal. Vi behandlar personupp-
gifterna för att fullgöra det av-
tal som ingåtts i samband med 
deltagarens anmälan om delta-
gande.  

Deltagare vid events, semi-
narier och liknande 

Tillgodose eventuella kostprefe-
renser och allergier 

Information om eventuella 
kostpreferenser och allergier 

Samtycke 
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Kategori av registre-
rade 

Ändamål med personupp-
giftsbehandlingen 

Personuppgifter Rättslig grund 

Deltagare som fyller i och 
lämnar in enkäter/under-
sökningar 

Genomföra undersökningar bland 
medlemmar och övriga intressen-
ter såsom mätningar av kund-
nöjdhet och medlemsundersök-
ningar. Detta i syfte att utvärdera, 
utveckla och förbättra vår verk-
samhet.   

Dessa enkäter är anonyma 
och du väljer själv om du vill 
medverka. 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt berättigade intresse av 
att kunna utveckla och för-
bättra vår verksamhet väger 
tyngre än personens grundläg-
gande fri-och rättighet samt är 
nödvändigt för att uppfylla än-
damålet med behandlingen. 

Jurymedlemmar inom Swe-
dish Gambling Award 

Presentera jurymedlemmarna för 
tävlande och allmänheten. 

Namn, titel 
Företag/organisation 
E-postadress 
Telefonnummer 
Foto 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt intresse av att anordna 
och marknadsföra vår tävling 
samt ditt berättigade intresse 
av att delta i tävlingen väger 
tyngre än personens grundläg-
gande fri-och rättigheter samt 
är nödvändigt för att uppfylla 
ändamålet med behandlingen. 

Tävlanden i Swedish Gam-
bling Award 

Administrera tävlingen. 

Namn  
Företag/organisation  
E-postadress 
Arbetsadress 
Telefonnummer 
 
I förekommande fall film och 
bild 

Avtal. Vi behandlar tävlandes 
personuppgifter i syfte att upp-
fylla det avtal som vi ingått med 
tävlanden när denne registre-
rade sig för att delta i tävlingen.  

Nominerade till Swedish 
Gambling Awards (nomine-
rade av annan) 

Administrera tävlingen.  

Namn  
Företag/organisation  
E-postadress 
Arbetsadress 
Telefonnummer 
 
I förekommande fall film och 
bild 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt intresse av att anordna 
och marknadsföra vår tävling 
samt personens berättigade in-
tresse av att delta i tävlingen 
väger tyngre än personens 
grundläggande fri-och rättig-
heter samt är nödvändigt för 
att uppfylla ändamålet med be-
handlingen. 

Personer som kan komma 
att tävla i Swedish Gam-
bling Award 

Informera om Swedish Gambling 
Award. 

Namn 
E-postadress  

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt intresse av att anordna 
och marknadsföra vår tävling 
samt personens berättigade in-
tresse av att delta i tävlingen 
väger tyngre än personens 
grundläggande fri-och rättig-
heter samt är nödvändigt för 
att uppfylla ändamålet med be-
handlingen. 

Personer registrerade till 
nyhetsbrev via hemsidan 

Utskick av nyhetsbrev. 
Namn 
E-postadress  
 

Avtal. Vi behandlar dina per-
sonuppgifter för att fullgöra det 
avtal som ingåtts i samband 
med din registrering som pre-
numerant.  

Förfrågningar från utom-
stående 

Behandla och besvara förfråg-
ningar. 

Normalt uppgifter om:  
Namn 
E-postadress  
Telefonnummer 
 
Andra uppgifter som du själv-
mant uppger 

Berättigat intresse. Vi bedömer 
att vårt intresse av att hantera 
personens ärende väger tyngre 
än personens grundläggande 
fri-och rättigheter samt är nöd-
vändigt för att uppfylla ända-
målet med behandlingen. 
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7. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi har rutiner för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är 
att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra 
sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 
 
8. TREDJEPARTSLEVERANTÖRER 

Ibland använder vi oss av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjäns-
ter. Sådana leverantörer är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal som är förenliga med 
denna Integritetspolicy. Personuppgifter som hanteras av Sper kan komma att lämnas ut 
till tredjepartsleverantör i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att ut-
föra uppdraget.  
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande tredjepartsleverantörer:  
 

a) Leverantörer av undersöknings- och marknadsföringstjänster  
Till dessa tredjepartsleverantörer kan vi komma att överföra följande uppgifter: 
namn, företag/organisation, e-postadress, arbetsadress och telefonnummer. 
Ibland överför vi även film och bild till dessa leverantörer.  
  

b) Eventleverantörer 
Till dessa tredjepartsleverantörer kan vi komma att överföra följande uppgifter: 
namn, företag/organisation, e-postadress och telefonnummer, uppgifter om 
eventuella kostpreferenser och allergier.  
 

c) Pensionsförmedlare (försäkringsbolag) 
Till dessa förmedlare kan vi komma att överföra följande uppgifter om våra an-
ställda: namn, e-postadress, hemadress, personnummer samt uppgifter om lön 
och pension.  
 

d) Revisionsföretag (lönehantering)  
Till dessa företag kan vi komma att överföra följande uppgifter om våra anställda: 
namn, e-postadress, hemadress, personnummer samt uppgifter om lön och 
pension. 

 
9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND 

Om du interagerar med oss i sociala medier, på LinkedIn, Twitter eller YouTube, innebär 
det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kom-
mer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker auto-
matiskt när du är aktiv på olika sociala medieplattformar och är därmed inte något vi på 
Sper kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, 
inklusive GDPR. I det tredje landet gäller däremot inte GDPR. Detta kan innebära en ökad 
risk i integritetshänseende bland annat i fråga om tillgången som myndigheter i tredje-
land har till dina personuppgifter samt för möjligheterna du har att utöva kontroll över 
dessa uppgifter. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala 
medier.  
 
Den överföring som sker mellan oss och dessa sociala medietjänster och som innebär en 
överföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Överföringen 
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kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Du kan läsa mer om EU-
kommissionens standardavtalsklausuler här.  
 

10. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Sper sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ända-
målen enligt denna policy. 
 
11. DINA RÄTTIGHETER 

Enligt GDPR har du vissa rättigheter med hänsyn till de personuppgifter som vi behandlar 
om dig. Du hittar dessa rättigheter nedan. Önskar du att utöva dina rättigheter kan du 
skicka en skriftlig begäran med ditt namn och din adress till Sper. Begäran ska skickas in 
underskriven av dig till info@sper.se.  
 
Information om dina rättigheter finns även på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: 
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-
rattigheter/.  
 

a. Rätt till tillgång (registerutdrag)  
 
Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. 
Personuppgifterna lämnas ut till dig i form av ett registerutdrag med en beskrivning 
av ändamålen med personuppgiftsbehandlingen, kategorierna av personuppgifter be-
handlingen avser, lagringsperioden för uppgifterna och information avseende vari-
från uppgifterna har insamlats.  
 
b. Rätt att återkalla samtycke  
 
Om du lämnat ditt samtycke till oss för viss behandling av dina personuppgifter har 
du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av behandlingen påver-
kas dock inte av ett återkallat samtycke.  
 
c. Rätt till rättelse 
 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter som rör dig rättade i det fall 
uppgifterna är felaktiga. Du har även, inom ramen för det angivna ändamålet, rätt att 
komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.  
 
d. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

 
Du kan begära att de personuppgifter vi behandlar om dig utan onödigt dröjsmål ra-
deras i det fall:  
 

- Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har 
samlats in eller på annat sätt behandlats. 

 
- Du återkallar ditt samtycke vilket behandlingen grundas på och det inte finns 

någon annan rättslig grund för behandlingen.  
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- Du invänder, på grund av personliga omständigheter, mot den behandling av 
dina personuppgifter, inklusive profilering, som sker baserat på berättigat in-
tresse, och skälet för din invändning väger tyngre än det berättigade intresset 
vi har för den aktuella behandlingen.  

 
- Du invänder mot att dina personuppgifter används i vår direktmarknadsfö-

ring, inklusive profileringen som sker i samband med denna marknadsföring.  
 
- Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.  

 
Vi har rätt att neka din begäran i den utsträckning det finns skyldigheter enligt lag 
som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Skyldigheterna 
ifråga kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning och innebär att 
vissa uppgifter kan lagras så länge som skyldigheten kvarstår. Personuppgifter som vi 
på grund av lagstadgade skyldigheter måste lagra kommer inte att användas för 
andra syften än att uppfylla lagkraven. 

 
e. Rätt till begränsning  
 
Du har även rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas un-
der en kortare tid. En begränsning kan göras av följande anledningar:  
 

- Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du be-
gära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera 
huruvida personuppgifterna är korrekta.  
 

- Behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att 
personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras an-
vändning.  
 

- Om vi vill radera personuppgifter vi har om dig och du bestrider detta. Det 
kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna för att fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad 
behandling av personuppgifterna hos oss. 

 
- Om du har invänt mot en behandling av dina personuppgifter som baseras på 

berättigat intresse kan du begära begränsad behandling under den tid vi ar-
betar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre 
än dina intressen av att få uppgifterna raderade.  

 
Om behandlingen har begränsats enligt någon av punkterna ovan får vi endast, utö-
ver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller för-
svara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har 
lämnat ditt samtycke.  
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f. Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling  
 
Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling av dina personuppgifter som 
bygger på en intresseavvägning samt tacka nej till direktmarknadsföring. Invändning 
kan göras utifrån följande två grunder:  

 
- Intresseavvägning: I de fall där vi har gjort en intresseavvägning baserat på 

berättigat intresse som rättslig grund kan du invända mot behandlingen av 
dina personuppgifter. Om vi vill fortsätta att behandla uppgifterna efter en 
sådan invändning måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella 
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I 
annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller för-
svara rättsliga anspråk.  
 

- Direktmarknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personupp-
gifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även så 
kallad profilering (analyser av personuppgifter som utförs för direktmark-
nadsföringsändamål). Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsö-
kande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms. Invän-
der du mot direktmarknadsföring upphör vi med behandlingen av dina per-
sonuppgifter för det ändamålet samt upphör med alla typer av direktmark-
nadsföring. 

 
g. Rätt till dataportabilitet 
 
Du har rätt att, under vissa förutsättningar, få ut dina personuppgifter i ett strukture-
rat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa till en annan per-
sonuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tek-
niskt möjlig och kan ske automatiserat samt att Sper behandlar dina personuppgifter 
med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal. Huruvida överföringen är 
tekniskt möjlig och kan ske automatiserat bedöms från fall till fall.  
 
h. Rätt att klaga  
 
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR 
har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer 
information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se. 
 

12. ÄNDRING I INTEGRITETSPOLICYN  

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy för att säkerställa att 
den uppfyller gällande lagkrav. Uppdaterad integritetspolicy publiceras på vår webbplats. 
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