
Personuppgiftspolicy för Karlskoga Friidrottsförening, KFIF 

Bakgrund 
Personuppgifter är känslig information som skall hanteras med försiktighet. 
Inom idrottsrörelsen är personuppgifter en nödvändig del i föreningarnas administration 
(t ex medlemsregister), anmälan till utbildningar och tävlingar, samt vid ansökan om LOK-
stöd. 
I Europeiska Unionens (EU) nya Datalagringsförordning (GDPR) har den enskildes rättigheter 
över sina personuppgifter stärkts. 
Denna förordning ersätter fr o m 2018-05-25 Peronuppgiftslagen (PUL). 
Den övergripande förändringen är att den enskilde alltid har rätt att ta del av vilka 
personuppgifter som sparats hos olika aktörer (myndigheter, företag och organisationer). 
Den enskilde har också rätt att begära ändring eller borttagning av uppgifter om det inte av 
andra skäl är nödvändigt att de finns kvar. Det är den enskilde som ”äger” sina 
personuppgifter, andra aktörer får bara ”låna” dessa då det är nödvändigt. 
 
Handlingsregler 

 KFIF följer Riksidrottsförbundets (RF) handlingsregler för personuppgifter  
(se RF hemsida). 

 KFIF skall ha en utsedd personuppgiftsansvarig (PUA), och ett utsett 
personuppgiftsbiträde (PUB), vilka är de som ansvarar för att medlemmarnas 
personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. 
Styrelsen ansvarar för att utse dessa årligen. 

 Medlemmarnas personuppgifter registreras i IdrottOnline som är idrottsrörelsens 
eget administrationsverktyg. Det utgör även föreningens medlemsregister. 
Skyddade personuppgifter hanteras enligt särskilda regler i systemet. 

 Födelsedatum och personnummer skall inte användas vid anmälan till tävlingar, 
endast namn och födelseår. 

 Detaljerade personuppgifter på barn skall inte publiceras på sociala medier utan 
målsmans medgivande.  
Styrelsen äger rätt att ta bort ”olämpligt” material på föreningens Facebooksida. 

 Vid kontakter med media i samband med föreningens aktiviteter skall särskilt beaktas 
att det kan finnas medlemmar med skyddade personuppgifter. Medier som 
publicerar material på allmänna platser (tv, tidningar mm) omfattas nämligen inte 
fullt ut av Dataskyddsförordningen, utan lyder under Tryckfrihetsförordningen i sitt 
arbete. 

 KFIF lämnar på begäran endast ut utdrag på den enskildes uppgifter i IdrottOnline till 
den enskilde själv (registrerad målsman). 

 KFIF lämnar inte ut personuppgifter till externa aktörer utan godkännande från den 
enskilde (målsman). 

 Incidenter med personuppgifter anmäls utan dröjsmål till föreningens styrelse. Den 
enskilde äger då rätt att vidtaga lämpliga åtgärder för att begränsa ev skada intill PUA 
och styrelsen agerar i ärendet. 

 Frågor kring personuppgifter ställs på enklaste sätt till styrelsen eller tränarna. 


