
Arboga AKs anpassning till EU´s nya dataskyddsförordning 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft 2018-
05-25 och innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på 
hur personuppgifter får behandlas. Riksidrottsförbundet har upprättat en uppförandekod som 
samtliga föreningar ska följa för att skapa en enhetlighet av hanteringen av personuppgifter inom 
idrotten, och som följer GDPR. 

Enligt personuppgiftslagen är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 
fysisk person som är i livet personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer 
kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Hantering av personuppgifter ska tydligt 
motiveras.  

Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den person som 
registreras. Personuppgifter ska endast samlas in och behandlas för särskilda, tydligt uttryckta och 
berättigade ändamål och får inte senare plötsligt behandlas på något annat vis. Varje 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.  

Arboga AKs arbete omfattar:  

 kartläggning och analys av nuläge   
- vilka personuppgifter hanteras av föreningen? 
- vilka inom föreningen som hanterar personuppgifter? 
- hur och när delas personuppgifter? 
- krävs justeringar för uppfyllelse av GDPR? 

 gallring av tidigare, ej aktuella personuppgifter (får sparas som längst 24 månader) 

 upprättande av policy kring det fortsatta arbetet av föreningens hantering av 
personuppgifter 

 upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal för delning av personuppgifter till förbundet 
och andra föreningar vid läger- och tävlingsaktiviteter 

 information till föreningens styrelse och ledare om dataskyddsförordningen och 
uppförandekoden som föreningen ska följa 

 information till föreningens medlemmar om arbetet för att efterfölja 
dataskyddsförordningen  

 Inhämtande av samtycke för publicering av personuppgifter på sociala medier från samtliga 
medlemmar. 

Arboga AKs hantering av personuppgifter: 
Administrering av medlemskap och licenser  
Föreningen administrerar medlemskap för att säkerställa att föreningsavgiften betalas och 
medlemmen därmed omfattas av försäkring. Barns personuppgifter förtjänar ett särskilt skydd 
eftersom barn kan vara mindre medvetna om risker och rättigheter. Vårdnadshavararen ska alltid 
informeras om hur barnets personuppgifter kommer att behandlas.  
Aktuella personuppgifter: namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap, 
konto- och betalningsinformation, typ av medlemskap och licens. 
Personuppgifterna hanteras av: ansvarig i styrelsen 

Administrering av tävlings- och lägerverksamhet 
Föreningen arrangerar egna tävlingar och läger och medlemmarna deltar tävlingar och läger i andra 
föreningars och förbundets regi. Vid bl.a. inbjudan, uttagning, kallelse, anmälan, registrering, samt 
liverapportering rapportering av resultat hanteras personuppgifter. 



Aktuella personuppgifter: namn, kontaktuppgifter, personnummer, vikt, kön, resultat, meriter och 
tidigare resultat, uppgifter om medlemskap, licens, tävlingsstil (fristil/grek-rom) medborgarskap, 
bild- och filmmaterial eller konto- och betalningsinformation. 
Personuppgifterna hanteras av: ansvarig i styrelsen 
 
Administrering av utmärkelser och förtjänsttecken 
Föreningen hanterar personuppgifter i samband med administrering av utmärkelser och 
förtjänsttecken. 
Aktuella personuppgifter: namn, kontaktuppgifter, personnummer, resultat, meriter och tidigare 
resultat, uppgifter om medlemskap och förtroendeuppdrag. 
Personuppgifterna hanteras av: ansvarig i styrelsen 
 
Administrering av utbildning 
Föreningen hanterar personuppgifter i samband med administrering av utbildning. 
Aktuella personuppgifter: namn, kontaktuppgifter, personnummer, medlemskap. 
Personuppgifterna hanteras av: ansvarig i styrelsen 
 
Administrering av social medier 
När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som 
utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. Föreningens intresse av att publicera bilder ska 
väga tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina 
personuppgifter. Publiceringen ska kunna motiveras med utgångspunkt från intresseavvägningen. 
Föreningen uppdaterar och informerar kontinuerligt sina sociala plattformar (hemsida, Facebook, 
lokaltidning och förbundstidning) kring tränings-, tävlings-, lägerverksamhet m.m. Samtycke för 
hantering av personuppgifter (inkl bild och film) på sociala medier ska inhämtas av samtliga 
medlemmar/vårdnadshavare. RF rekommenderar målsmans samtycke för barn/ungdom upp till 16 
år. Arboga AK har valt att inhämta samtycke från vårdnadshavare upp till 18 år. Inget material som 
upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras. Medlem som ej önskar att 
deras personuppgifter hanteras på sociala medier måste respekteras. 
Aktuella personuppgifter: namn, bild och film, resultat, vikt, tidigare meriter, förtroendeuppdrag. 
Personuppgifterna hanteras av: ansvarig i styrelsen 
 
Administrering av styrelsens arbete 
Föreningens styrelse informeras och arbetar kontinuerligt med verksamhetens och medlemmarnas 
utveckling varför personuppgifter förekommer i ex styrelseprotokoll, årsredovisningar och andra 
uppföljningar.  
Aktuella personuppgifter: namn, resultat, tidigare meriter, förtroendeuppdrag. 
Personuppgifterna hanteras av: ansvarig i styrelsen 
 
Delning av personuppgifter 
När Arboga AK delar medlemmars personuppgifter med någon annan förening, till exempel vid 
tävling, är Arboga AK fortfarande ansvarig för att uppgifterna hanteras på ett laglig och säkert sätt. 
Den som bestämmer varför och hur uppgifterna ska delas är Personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning (ex annan 
förening som är tävlingsarrangör). Arboga AK är ansvarig för att upprätta ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter 
för föreningens räkning. 
 

 



Ansvar och sanktioner 
Om inte uppförandekoden följs har Datainspektionen möjlighet att besluta om ekonomiska 
sanktioner gentemot idrottsrörelsen. Även enskilda personer som lidit skada har rätt till ersättning. 

Vid misstanke att koden inte följs ska berört specialidrottsförbund (SF), eller RF om överträdelsen 
gäller SF, inleda en utredning. Om det visar sig att en förening inte uppfyllt kraven ska föreningen 
anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. 
Om det istället är SF som inte uppfyller kraven ska RF uppmana dem att ta nödvändiga åtgärder. 
Nästa steg är indraget ekonomiskt stöd och som en slutgiltig åtgärd, uteslutning. 

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

Personuppgiftsansvarig i Arboga AK är ordförande.  
Den som behandlar personuppgifter för andras räkning kan variera beroende på aktivitet (typ av 
tävling/läger) men alltid på uppdrag av styrelse och ordförande, varför ordförande är 
Personuppgiftsbiträde i Arboga AK. 

Vid uppfattat missbruk rekommenderas Arboga AKs medlemmar kontakta föreningens 
ordförande.  

 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/stadgar-och-regelverk/rf_s-stadgar.pdf
mailto:dataskydd@rf.se

