Sveriges akademiska idrottsförbund

Personuppgifter i er förening
Vi behandlar en stor mängd personuppgifter inom studentidrotten. De används
bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller
arrangera tävlingar.
från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den ersätter
personuppgiftslagen (PUL) och ställer nya krav på idrottsrörelsen.
För att vi enklare ska kunna följa dessa nya krav har Riksidrottsförbundet tagit
fram riktlinjer för idrottsspecifika behandlingar av personuppgifter. De berör
områden kring till exempel medlemskap, tävling och licenshantering. Riktlinjerna
har samlats i en uppförandekod som gäller för hela idrottsrörelsen.
Dataskyddsförordningen omfattar även föreningar vilket ställer högre krav på
föreningarnas personuppgiftshantering. Din förening måste därför sätta sig in i de
nya kraven. Börja med att utse en ansvarig person som ska driva arbetat framåt.
Sex punkter att börja med för dig som är GDPR-ansvarig:
• Läs på om personuppgifter på Riksidrottsförbundets hemsida.
• Identifiera vilka personer som behöver veta mer om GDPR.
• Gå tillsammans en utbildning som SISU Idrottsutbildarna erbjuder.
• Kolla upp vad ditt förbund säger om just din idrott och GDPR.
• Kartlägg all hantering ni har av personuppgifter.
• Ta fram en rutin kring hur ni arbetar med personuppgifter.
Om du och din förening behöver mer stöd?
Börja med att titta på Riksidrottsförbundets hemsida. Där finns svar på frågor och
tips på var du kan vända dig om du behöver mer vägledning. På hemsidan hittar
du även datum för när du har möjlighet att gå en enklare utbildning. Det finns
en arbetsbok som kan hjälpa dig och din förening med att förstå hur ni ska göra
för att följa dataskyddsförordningens krav. Arbetsboken hittar du också på vår
hemsida. Kom ihåg att du kan ta hjälp av ditt SISU-distrikt för att få stöd med
arbetet.
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