
Integritetspolicy (Privacy policy) 

Allmänt 

PlayReplay AB, 559199-3554 (Benämns ”PRP”) tillhandahåller tjänster för live-streaming, Video-On-

Demand och ”sport tracking” tillsammans med ”Ansvarig anläggning” (benämns ”Anläggningen”). 

Syftet med tjänsten är att slutanvändare skall kunna spela in, spara, och spela upp eller återkoppla 

data från audivisuella upptagningar till sig själva, en begränsad krets eller allmänheten de medier 

som PRPs plattform tillhandahåller.  

Vilken legal entitet som representeras av Anläggningen, beror på var du fysiskt befinner dig när du 

spelar in audiovisuella upptagningar. En lista på platser och entiteter som tillhandhåller tjänsten för 

inspelning av audiovisuella upptagningar finns listad i Bilaga 1.  

Vilken typ av data samlar vi in från dig? 

PRP samlar in följande typer av data: 

● Personuppgifter: Personuppgifter som PRP samlar in inkluderar, men begränsas 

nödvändigtvis inte till, ditt förnamn, efternamn och din e-postadress, samt profilbilder (eller 

andra figurer som kan härledas till dig) som du laddar upp till din profil 

● Audiovisuella upptagningar som du väljer att spela in 

● Data härledd från audiovisuella upptagningar, såsom (utan att begränsas till) spelstatistik och 

spelprofil, men även biometriskt data (t.ex. för ansiktsigenkänning), som kan sparas och 

delas i samband med att du använder tjänsten. 

● Trafikuppgifter såsom loggning av ip-nummer, trafik, inloggningar och liknande händelser 

När samlar vi in data (inklusive personuppgifter)? 

PRP samlar in data (inkl. personuppgifter) vid följande scenarion: 

● När du som användare väljer att skapa ett konto hos PRP och själv fylla i uppgifter om dig 

själv 

● När du väljer att använda tjänster som PRP tillhandahåller. Tjänster innefattar (men 

begränsas inte till) att  

o Sända, spara, och spela upp audiovisuella upptagningar till en begränsad krets eller 

allmänheten via internet  

o Att skapa Innehåll genom tjänster för sport-tracking, såsom digitala domartjänster, 

spelstatistik, digital coaching med mera 

● När du använder någon av PRPs ”Medier” (t.ex. APP, tablet eller webbsida)  

Varför samlar vi in data? 

PRP samlar in data för att kunna 

● Tillhandahålla tjänster till dig. Tjänster baseras på att spela in audiovisuella upptagningar som 

delas vidare eller som analyseras för att t.ex. tillhandhålla spelstatistik för en 

individ/användare. Det betyder att både de audiovisuella upptagningar som vi samlar in för 

vidare distribution, såväl som data härlett från från audiovisuella upptagningar (t.ex., 

biometrisk data och spelstatistik) är känslig av naturen, men samtidigt kritiskt för att 

tillhandahålla Tjänsten. 

● Kommunicera med dig, t.ex. skicka dig e-mail innehållandes länkar med video-strömmar, 

mail-autentisering, och meddelanden om återställning av lösenord 



● Erbjuda en effektiv och skräddarsydd användarupplevelse i samband med att du använder 

någon av PRPs ”Medier” (t.ex. APP,  tablet eller webbsida). Det innebär att vi kan komma att 

spara, och använda dina personuppgifter för att utveckla algoritmer som kan göra tjänsten 

bättre, både för dig och för andra användare. Som exempel anges, utan att begränsas till, 

möjligheten att utveckla algoritmer som associerar spelare till viss data, och därmed 

möjliggöra automatiska sidbyten. 

Vilka delar vi din data med? 

PRP delar personuppgifter med externa, i vissa fall även utanför EU/EES, för att kunna tillhandahålla 

begärda tjänster eller för att i marknadsföringssyfte kunna erbjuda dig dina tjänster. Vidare delar PRP 

personuppgifter med andra användare av tjänsten. Sådan data kan innehålla (utan att begränsas till): 

Förnamn, Efternamn, Profilbild, och e-mail adress, samt data kopplat till användarkonto, såsom 

serve-hastighet/consistency/bounce pattern/etc. Syftet med att dela data med andra användare av 

tjänsten är att tillgängliggöra funktionalitet till dig som annars inte hade varit möjlig. 

Självklart skall vi se till att inte informationen används för andra syften än de vi anger för att leverera 

tjänsten. 

Hur länge lagrar vi uppgifter? 

PRP och/eller Anläggningen kan komma att lagra din data till dess att PRP och/eller anläggningen 

upphör att erbjuda tjänsten. Du kan närsomhelst be att få alla din uppgifter raderade genom att 

kontakta PRP på hey@playreplay.io. Denna integritetspolicy gäller from 5/7 2021 och tills vidare. PRP 

och/eller anläggningen förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra integritetspolicyn. 
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Bilaga 1 – lista över anläggningar 

 

Hallens namn Adress  Ansvarig Anläggning  Kontaktuppgift  

Catella Arena  Rinkebyvägen 20,  
182 36 Danderyd  

GoodToGreat World AB, 
556812-7095 

info@gtg.se 

Lidingö Tennisklubb Kyrkviksstigen 4,  
18146 Lidingö 

LTK på Lidngövallen 
813600-3087 

sportkontoret@lidingotk.se 
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