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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. 
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1. ANSVAR 

Sper är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personupp-
gifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas. 
 
Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att 
mejla till info@sper.se. 
 
 
2. SYFTE 

Syftet med denna policy är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter. Den ut-
går från gällande dataskyddslagstiftning. Spers utgångspunkt är att inte behandla fler per-
sonuppgifter än vad som behövs för ändamålet. 
 
 
3. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Beroende på vilken intressentgrupp det gäller så behandlar vi olika slags personuppgifter 
under olika lång tid och med olika grund. Se nedan. 
 
 
4. VEMS UPPGIFTER BEHANDLAR VI? 

 
Anställda 
Personer som är anställda, söker arbete eller som varit anställda på Sper. 
 
Leverantörer och samarbetspartners 
Kontaktpersoner på företag som vi köper tjänster eller produkter av eller har samar-
betsavtal med. 
 
Medlemmar i Sper 
Kontakt- och nyckelpersoner hos våra medlemmar. 
 
 
Personer/organisationer med koppling till spelbranschen 
Kontakt- och nyckelpersoner på myndigheter, riksdagen, spelrelaterade bolag och 
andra organisationer med koppling till spelbranschen. 
 
Media 
Kontakt- och nyckelpersoner hos mediebolag eller annat publicistik aktör.  

 
 
5. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL? 

Anställda 
Som anställd ingår du ett avtal med Sper. Sper måste då behandla personuppgifter 
för att följa anställningsavtal och lagstiftning, t.ex. arbetsmiljölagstiftning, lag om 
sjuklön, semesterlagen och skattelagstiftning. 
 
Leverantörer och samarbetspartners 
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För leverantörer eller samarbetspartner till Sper behöver vi personuppgifter för att 
kunna upprätthålla en yrkesmässig relation samt följa lagstiftning som t.ex. bokfö-
ringslagen och skattelagstiftning.  
 
Medlemmar i Sper 
För att kunna upprätthålla en yrkesmässig relation och erbjuda våra tjänster och in-
formation till våra medlemmar behöver vi personuppgifter.  
 
Personer/organisationer med koppling till spelbranschen 
För att kunna erbjuda information m.m. till organisationer utanför Sper med koppling 
till spelbranschen som vi bedömer kan vara intresserade av Spers verksamhet samlar 
vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom dessa organisationer.  
 
Media 
För att kunna erbjuda information m.m. till media samlar vi in kontaktuppgifter till 
nyckelpersoner inom dessa organisationer.  

 
 
6. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI FÖR RESPEKTIVE INTRESSENTGRUPP? 

Anställda 

• Namn 

• Adress 

• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Titel 

• Användarnamn 

• Uppgifter som du frivilligt uppger 

• Bankkontonummer 

• Lön, pension och förmåner 

• Anställningshistorik 

• Sjukhistorik 

• Fotografier 

• Information och dokumentation kopplat till IUP och lönesamtal 
 

Leverantörer och samarbetspartners 

• Adress 

• E-postadress till arbetet 

• Telefonnummer till arbetet/mobilen 

• Titel 

• Uppgifter som du självmant uppger 
 
Medlemmar i Sper 

• Adress 

• E-postadress till arbetet 

• Telefonnummer till arbetet/mobilen 

• Titel 

• Uppgifter som du självmant uppger 
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Personer/organisationer med koppling till spelbranschen 

• E-postadress till arbetet 

• Telefonnummer till arbetet/mobilen 

• Titel 

• Uppgifter som du självmant uppger 
 
Media 

• E-postadress till arbetet 

• Telefonnummer till arbetet/mobilen 

• Titel 

• Uppgifter som du självmant uppger 
 
 
7. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER 

 
Anställda 

• Du har uppgett dessa själv i och med rekryteringsprocessen samt i förbin-
delse med att din anställning påbörjades. 

• Uppgifterna har tillkommit i och med anställning. 

• Uppgifterna har kommit från andra såsom myndigheter, tredjepartsleveran-
törer som utför tjänster åt Sper, exempelvis löner, eller från referensperso-
ner. 
 

Leverantörer och samarbetspartners 

• Sper har fått uppgifter om dig, din arbetsgivare eller vår samarbetspartner. 

• Sper har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida eller annan webbsida. 
 
Medlemmar i Sper 

• Vi har fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller kollega. 

• Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida. 

• Vi har fått uppgifterna för att du anmält dig till och besökt någon av våra ut-
bildningar, seminarier, event etc.  

 
Personer/organisationer med koppling till spelbranschen 

• Vi har fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller kollega. 

• Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida. 

• Vi har fått uppgifterna för att du anmält dig till och besökt någon av våra ut-
bildningar, seminarier, event etc.  

• Vi har fått uppgifterna från internet. Förutom från företagets egna hemsida 
kan informationen ha hämtats från andra webbsidor eller sociala medier. 

 
Media 

• Vi har fått uppgifterna av dig, din arbetsgivare eller kollega. 

• Vi har hittat uppgifterna på ditt företags hemsida. 

• Vi har fått uppgifterna för att du anmält dig till och besökt någon av våra ut-
bildningar, seminarier, event etc.  

• Vi har fått uppgifterna från internet. Förutom från företagets egna hemsida 
kan informationen ha hämtats från andra webbsidor eller sociala medier. 
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• Vi har köpt informationen från externa aktörer.  
 
 
8. 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.  
 
 
9. NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller om det är 
nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. 
 
 
10. 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. 
 
 
11. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Sper lagrar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamå-
len enligt denna policy. 
 
 
12. DINA RÄTTIGHETER 

Du har möjlighet att få besked om vilka personuppgifter om dig som Sper behandlar, oav-
sett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån Sper fått 
personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna 
delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan in-
formation ska du skicka in en skriftlig begäran med ditt namn och din adress till Sper. Be-
gäran ska skickas in underskriven av dig till info@sper.se  
 
Om dina personuppgifter skulle visa sig vara fel eller missvisande har du rätt att begära 
att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Sper kommer då inte längre att be-
handla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs 
för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.  
 
// 
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