
 

GDPR/Dataskyddsförordningen 

Kortfattad guide SK Lödde 

Grundprinciper: 
Dataskyddsförordningen består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av 

personuppgifter. Dessa kan verka krångliga och svårtolkade, därför har RF (Riksidrottsförbundet) 

beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrotten. 

 

Laglighet, skälighet och transparens 

Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den person som registreras. 

För idrottsrörelsen betyder det att varje typ av behandling ska baseras på en giltig laglig grund, till exempel 

att det finns ett avtal eller att uppgiften är av allmänt intresse. Läs mer om laglig grund i 

uppförandekoden. 

Det är också viktigt att vara tydlig och transparent med alla inblandade om när, hur och var man lagrar eller 

använder personuppgifter. 

Ändamålsbegränsning 

Personuppgifter ska endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål, och får inte senare plötsligt behandlas på något annat vis. Det innebär exempelvis att 

personuppgifter som samlas in för ändamålet anmälan till tävling inte i ett senare sked får behandlas för 

direkt marknadsföring. Om personuppgifterna ska behandlas för andra ändamål krävs att individen har fått 

information om det och att det finns en laglig grund för ytterligare behandling. 

Uppgiftsminimering 

Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara rimliga, relevanta och inte onödigt detaljerade 

i förhållande till vad de är till för. Konkret innebär uppgiftsminimering att idrottsrörelsen inte ska samla in 

mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet med behandlingen. 

Riktighet 

Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara korrekta och uppdaterade, om 

nödvändigt. Det innebär att den som behandlar personuppgifter måste vidta rimliga åtgärder för att 

säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål, exempelvis när den registrerade 

begär rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Lagringsbegränsning 

Personuppgifter får inte lagras längre än nödvändigt. När de inte längre behövs ska de antingen raderas 

eller avidentifieras. Uppgifter får inte sparas för att "de är bra att ha". Uppgifter om tidigare medlemmar får 

sparas upp till 24 månader, för att ge möjlighet att värva tillbaka denne. 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf


Integritet och sekretess 

Personuppgifter ska inom idrottsrörelsen alltid lagras på ett säkert sätt och förbund och föreningar bör 

införa en del saker för att säkerställa det. Det innefattar bland annat en rad krav på tekniska 

säkerhetsåtgärder, som du kan läsa mer om i koden. 

"Accountability" - Redovisande av efterlevnad 

Alla förbund och föreningar ska löpande dokumentera sitt arbete med en säker hantering av 

personuppgifter. Dessa ska också föra register över vilka, var och på vilket sätt personuppgifter hanteras 

inom organisationen och kunna visa upp det vid behov. 

För att underlätta det här arbetet har RF tagit fram en rad olika mallar. 

Personuppgifter i idrotten  
Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska 

fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt 

skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får 

behandlas.  

 

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram 

en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom 

idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen 

måste känna till. 

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar 

dem. 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt 

kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, 

fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.  

Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan 

handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det 

viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns. 

Den uppförandekod som RF tagit fram ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan 

komma att uppdateras efter samråd med Datainspektion. 

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att 

säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig 

för att koden efterlevs.   

För frågor om uppförandekoden eller allmänna frågor om dataskydd, kontakta dataskydd@rf.se. 

http://www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/
mailto:dataskydd@rf.se


 

 

Enskildas rättigheter  
Alla som på något sätt engagerar sig inom idrottsrörelsen och väljer att dela med sig av sina 

personuppgifter har rättigheter. Det är upp till föreningar och förbund att värna om dessa.  

 

I och med GDPR har den enskildes rättigheter stärks och följande punkter sammanfattar detta. 

Rätt till information 

Alla personer har rätt att veta hur deras personuppgifter hanteras inom idrottsrörelsen. Det gäller oavsett 

hur föreningen eller förbundet har fått tag i uppgifterna. Om de hämtats från en annan källa än personen 

själv ska denne informeras om detta inom en månad. Den här informationsskyldigheten gäller även när 

organisationen kontaktar personen i fråga eller delar uppgifterna vidare. 

Registerutdrag 

Enskilda personer har rätt att få bekräftelse på om och hur deras personuppgifter hanteras inom en särskild 

organisation och även få tillgång till dem om så är fallet. Alla har också rätt att begära ut ett registerutdrag 

från sin organisation som innehåller samtliga av dennes personuppgifter de behandlar, samt få en kopia av 

dessa. Föreningen har också rätt att begära ut ett liknande från sitt förbund för de system och register 

förbundet hanterar.  

Om den registrerade gör sin begäran elektroniskt ska information tillhandahållas på samma vis.   

För begäran om registerutdrag har RF tagit fram en mall som kan användas. Om organisationen använder 

IdrottOnline behöver denna mall inte användas då funktionen tillhanda hålls på "Min sida" i IdrottOnline. 

Rätt till rättelse 

Alla personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara korrekta och rimligt aktuella för 

ändamålet. Annars ska de rättas. Alla enskilda har rätt att begära ett en felaktig uppgift rättas. 

Rätt till radering 

Enskilda personer har under vissa förutsättningar rätt att få sina personuppgifter raderade. För att rätt till 

radering ska aktualiseras krävs att något av följande är uppfyllt: 

 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 

http://www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/


 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt 

nätverk 

Rätt till begränsning av användning 

Om någon registrerad påpekar ett fel ska dennes rätt till begränsning respekteras under tiden föreningen 

eller förbundet utreder. 

Dataportabilitet 

Förening och förbund ska uppfylla den registrerades rätt till dataportabilitet om behandlingen av 

personuppgifter stödjs på laglig grund samtycke eller avtal. Dataportabilitet kräver även att den registrerade 

själv har lämnat personuppgifterna till föreningen/förbundet. Detta tillhandahålls inom IdrottOnline om 

IdrottOnline används som person-/medlemsregister. 

Rätt att göra invändningar 

I vissa fall har den vars personuppgifter är registrerade hos en förening eller ett förbund rätt att ifrågasätta 

det, om den lagliga grunden för behandlingen lutar sig på allmänintresse, myndighetsutövning eller 

intresseavvägning. Då måste organisationen visa att det finns skäl för det som väger tyngre än den 

enskildes rättigheter, alternativt att det är nödvändigt för att lösa någon rättslig tvist. 

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande 

Inget förbund eller förening ska grunda ett beslut rörande en registrerad individ enbart på någon form av 

automatiserat beslutsfattande om det kan ha allvarliga, till och med rättsliga följder, för den det gäller. 

Undantaget är om det finns något typ av avtal som ska uppfyllas. 

 

GDPR och IdrottOnline  

 Behöver föreningar/förbund teckna personuppgiftsbiträdesavtal för användandet av 

IdrottOnline? 

Det behövs inte skriva några separata avtal mellan idrottsföreningar, specialidrottsförbund och 

RF/SISU för användandet av IdrottOnline. Detta då Datainspektionens beslutat att RF, 

specialidrottsförbund och respektive idrottsförening är gemensamt personuppgiftsansvariga för 

behandlingen inom IdrottOnline. Däremot kan det behöva tecknas teckna avtal med externa 

leverantörer som hanterar era personuppgifter. 

 Hur påverkas funktioner i IdrottOnline av nya dataskyddsförordningen? 

Arbetet med att säkerställa att Idrottonline lever upp till kraven för GDPR har pågått under hela 2017 och 

kommer fortlöpa under 2018. 

I augusti 2017 implementerades de första förändringarna inom IdrottOnline och fram till årsskiftet 2018 

kommer anpassningar ha gjorts inom applikationerna Organisation, Person, Grupp, Integration och 

Inställningar inom IdrottOnline Administration. Utöver detta har vi även gjort anpassningar inom 

Idrottsmedel samt Utbildning. 



Även 2018 kommer anpassningar inom IdrottOnline att fortlöpa, nästa steg är bl.a. att se över funktionalitet 

kopplat till individen, t.ex. ett registerutdrag. Vi anger löpande rapportera om vad som lanseras inom 

IdrottOnline på www.idrottonline.se/nyheter 

http://www.idrottonline.se/nyheter

