
Hantering	av	personuppgifter	i	samband	med	DTC-loppet	2018	
 
GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR 
ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Med anledning av GDPR har vi upprättat detta 
dokument för att förtydliga hur deltagarnas personuppgifter hanteras i samband med DTC-
loppet 3 maj 2018.  
 
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?  
Djursholm Träningscenter AB, organisationsnummer 556644-5069, är personuppgiftsansvarig 
för företagets behandling av personuppgifter. Företaget förkortas som DTC i dokumentet.  
 
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som deltagare och i vilket ändamål? 
 
Personuppgifter Behandlingar som utförs Ändamål  
Inför loppet 

• Namn 
• Personnummer 
• E-mail 
• Mobilnummer 
• Sträcka som önskas 

springa 
• Storlek på t-shirt  

  

• Registrering till loppet 
• Fakturering av 

deltagaravgiften 
• Utskick via mail med 

information om loppet.  

Anmälan och 
registrering till DTC-
loppet. 

Under loppet 
• Bilder 
• Resultat 

• Bilder från loppet kan 
komma att publiceras på 
vår hemsida www.dtc.se, 
Facebooksida 
www.dtc.se/facebook samt 
Instagram 
@Djursholmtraningscenter.  

 
• Resultatet från loppet 

kommer att publiceras på 
vår hemsida www.dtc.se.  

I syfte att informera om 
vår verksamhet på DTC 
och de evenemang vi 
arrangerar.  

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling:  
 

• Avtal med den registrerade. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att 
den registrerade skall kunna ingå i ett avtal, dvs. kunna deltaga i DTC-loppet.   

• Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Djursholm 
Tränings Centers och deltagarnas berättigade intresse av att hantera resultat och 
bilder från loppet, samt använda bilder i informativt- och marknadsföringssyfte.  

 
Lagringsperiod: Från insamlandet och under den period som DTC-loppet är ett årligen 
aktuellt evenemang. Lagringsperioden ses som ett arkivändamål av allmänt intresse.  
 

 
 
 



Hur samlar vi in dina personuppgifter?  
Personuppgifterna samlas in via ett formulär på vår hemsida www.dtc.se, eller muntligt via 
receptionen eller andra medarbetare på Djursholm Tränings Center.  
 
 
Vilka delas mina personuppgifter med?  
Företag I vilket syfte?  
Djursholm Tränings Center  Huvudarrangör för loppet.  
BRP Systems  I BRP Systems förs register över deltagarna 

i loppet. I BRP systems sköts även 
faktureringen för deltagaravgiften till loppet.  

Neptron  Neptron sköter tidtagningen för loppet och 
personuppgifter skickas till dem i syfte för 
att uppföra resultatlistor över deltagarna i 
loppet.  

 
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.  
 
Vad har du för rättigheter som registrerad?  

• Rätt till information. För att du på ett transparent och lättillgängligt sätt ska se hur 
Djursholm Tränings Center hanterar personuppgifter har vi upprättat detta dokument.  

• Rätt till rättelse. Du har rätt att be att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade 
och/eller komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.  

• Rätt till radering. Du har rätt att be att dina personuppgifter som hanteras av 
Djursholm Tränings Center raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:  
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.  
- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar 
samtycket.  
- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att 
uppgifterna behandlas. 
- Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl 
som väger tyngre än den enskildes intresse.  
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt.  
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  
- Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar 
en profil i ett socialt nätverk 

• Rätt till begränsning. Du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter 
begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden 
endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland 
annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du 
även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas 
korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta. 

• Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att slippa 
direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som 
bygger på en intresseavvägning.  

• Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som 
du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om vår rätt att 



behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande 
av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt 
möjlig.  
 

	
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om skydd av personuppgifter?  
Vid frågor eller för radering av personuppgifter kontakta daryl@dtc.se.  
 
	


