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Skyddspolicy gällande personuppgifter för  

Idrottsklubben Hakarpspojkarna 
Policyn innehåller rekommendationer för säker hantering av personuppgifter inom föreningen. 

 

Dataskyddsförordningen 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (eng. GDPR, General Data Protection 

Regulation) i kraft och ersätter personuppgiftslagen, PUL. Dataskyddsförordningen stärker skyddet för 

personuppgifter och nya rutiner behövs för hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen 

omfattar även föreningar vilket ställer högre krav på föreningens personuppgiftshantering.  

 

I förordningen beskrivs också personuppgifter som betraktas som känsliga eller särskilt skyddsvärda 

och därmed ställer högre krav. Det är exempelvis uppgifter om hälsa och allergi, samt 

personnummer, skyddade identiteter och uppgifter om barn. 

Ansvarig för policy avseende personuppgifter 

Föreningens huvudstyrelse 

Ansvarig för arbete med personuppgifter 

Mikael Gustafsson 

Övriga personer som är inblandade i arbetet med personuppgifter 

 

Grund för insamling av personuppgifter 

• Hantering av medlemskap i föreningen 

• Föreningsadministration 

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

• Licenshantering 

• Ansökan om bidrag 

• Sammanställning av statistik och uppföljning 

• Utbildningar arrangerade av föreningen 

• Kontakt med medlem 

• Besök på vår hemsida 

• Publicering av material på hemsida och sociala medier 

• Tillträdesförbud (om tillämpligt) 

• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt) 

Insamling 

• Samla bara in de personuppgifterna som föreningen behöver för ett specifikt ändamål. 

Ändamålet kan vara medlemskap, deltagande i träning/tävling, uppgifter till ett läger då man 

kan behöva mat allergier och sjukdomstillstånd, deltagande vid arrangemang och anmälningar 

till av föreningen arrangerade tävlingar. 

• Det ska finnas tydlig och enkel information till personen som lämnar personuppgifter till 

föreningen. Informationen ska innehålla för vilket ändamål som personuppgifterna ska 
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användas till, vilka personuppgifter det är, vilken rättslig grund ni har och hur länge ni tänker 

behålla personuppgifterna.  

• Personuppgifter får bara användas till det ändamålet som det är informerat om. Det går inte att 

använda insamlade personuppgifter till andra ändamål än vad man har informerat om vid 

insamlingstillfället. 

• Föreningen behöver samtycke, avtal eller berättigat intresse som ”rättslig grund” för att få 

samla in personuppgifter.  

Samtycke måste användas för hälsouppgifter, avtal kan användas vid registrering av 

medlemmar och arrangemangsdeltagare, berättigat intresse kan användas för deltagare i 

verksamheten.  

• Alla bilder som publiceras skall man ha fotografens samtycke för att publicera i publiktioner 

eller på hemsida. En bild räknas även som en personuppgift om man kan identifiera en eller 

flera personer på bilden. Därmed behöver vi samtycke från personerna för att publicera bilden. 

Vi skall då ange hur vi tänker använda bilden. 

Hantering av personuppgifter 

• Listor som används ska bara innehålla de uppgifter man behöver. 

• Lämna aldrig ut personuppgifter till person utanför föreningen om inte styrelsen har 

beslutat annat. 

• Undvik att skicka personuppgifter med epost. Vid hantering av personuppgifter i e-post ska 

uppgifterna lösenordskyddas samt raderas så fort uppgifterna är överflyttade. 

• Alla listor på papper med personuppgifter (namn, adress, telefon och mail) ska skyddas, 

genom att förvaras inlåst på kansliet. Deltagarlistor, särskilt listor med personnummer eller 

uppgifter om barn, ska bara tas fram till aktiviten.   

• Alla digitala listor med personuppgifter ska skyddas. Försök att alltid ha så få 

personuppgifter som möjligt i olika listor. Lagring av digitala listor ska ske så att ingen 

utanför föreningen har tillgång till listorna. För att ha bra säkerhet behöver man personliga 

inloggningar för att få tillgång till listorna. 

Rätt till registerutdrag 

• Medlemmen kan begära registerutdrag via mail eller brev med hjälp av mall på IKHP:s 

idrottsliga hemsida. Inom IdrottOnline kan varje medlem själv logga in och ta fram sitt egna 

registerutdrag. 

Rätt till rättelse 

• Medlemmen kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter via kontakt med kansliet. Inom 

IdrottOnline kan varje medlem själv logga in och uppdatera sina egna kontaktuppgifter. 

 

Rätt till radering 

Föreningen är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller: 

• 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 
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• 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 intressen 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

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

i ett socialt nätverk 

Arkivering 

• Församlingens medlemmar och personer gallras inför varje verksamhetsår dock senast inom 

24 månader från medlemmens utträde.  

Radering/gallring/kasta listor 

• Personlistor (på papper eller digitalt) bör inte sparas längre än vad som krävs, till 

exempel ska man inte spara deltagarlista utan kasta listan då den inte längre behövs.  

• Papperslistor eller annat pappersmaterial med personuppgifter ska förstöras genom strimling 

eller förstöras på annat sätt innan de lämnas till återvinning. 

Datorer, läsplattor, mobiler och andra enheter 

• Alla enheter (dator, läsplatta, m.fl.) man hanterar personuppgifter med ska ha ett uppdaterat 

operativsystem, ett antivirusprogram installerat och uppdaterat, för att skydda 

personuppgifterna. 

• Viktiga filer behöver säkerhetskopieras. 

Stulna personuppgifter 

• Om personuppgifter blir stulna (incident) ska detta meddelas till styrelsen. Stölden kan 

vara att man har lagrat en lista med personuppgifter på sin dator och datorn blir stulen. Någon 

får in ett virus i sin dator och personuppgifterna blir stulna. Någon obehörig har fått se en 

större mängd uppgifter i en pärm, dator eller deltagarlistor. 

 

Dataskyddsombud och mera information 

Idrottsklubben Hakarpspojkarna har utsett ett dataskyddsombud som värnar om de registrerades 

rättigheter i systemet Idrotten online. Föreningens dataskyddsombud är föreningskonsulenten. På 

hemsidorna finns mera information. Har man frågor om dataskyddsförordningen kontakta föreningens 

kansli . 
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