
Utskick till föreningar i Svenska Danssporförbundet 20180524  

 
 

1 
 

Hej nedan följer lite info om vad Riksidrottsförbundet och Svenska Danssportförbundet gjort angående 

GDPR. 

Föreningarna och Distrikten i Svenska Danssportförbundet är egna juridiska personer och har alltså eget 

ansvar över att uppfylla kraven för GDPR. All info ni behöver för att komma igång med arbetet finns på 

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

Börja med att informera alla i Styrelsen och utse en ansvarig. Gå igenom Arbetsbok för föreningars 

personuppgiftshantering. 

Information om GDPR och RFs uppförandekod 

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som har till syfte att stärka 

integritetsskyddet och underlätta handel inom EU och träder i kraft 25 maj 2018, 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 vid tävlingsarrangemang.  

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 Datainspektionen. 

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.  

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 Datainspektionen. 

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.  

Här är en länk till vart ni hittar uppförandekoden, den vill vi att ni alla läser och gärna informerar andra 
inom förbundet om. 

 

 
 

http://www.rf.se/Personuppgifter/
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/arbetsbok---foreningars-personuppgiftshantering.pdf.pdf?w=900&h=900
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/arbetsbok---foreningars-personuppgiftshantering.pdf.pdf?w=900&h=900
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900
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Integritetspolicy 
Med anledning av dessa förändringar har Svenska Danssportförbundet kompletterat medlemsvillkoren 
med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar personuppgifter samt vilka 
rättigheter som finns. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här Svenska 
Danssportförbundets Integritetspolicy 
 
Information om GDPR i relation till IOL 

Det behövs inte skrivas 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 avtal med externa leverantörer som hanterar era personuppgifter. 

Nya funktioner på min sida kommer att tillgodose individens rättigheter att individen kan: 

• Generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline 
• Exportera sina uppgifter (dataportabilitet) 
• Begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister 
• Se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem  
• Läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information) 
• Redan idag kan man själv uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse) 

 

http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline/ 

 

Information om GDPR i relation till dans.se 

Svenska Danssportförbundet kommer att skriva perosnbiträdesavtal med dans.se för användandet av 
dans.se.  
Mer info kan ni läsa här https://dans.se/admin/gdpr/ 
 
Information om GDPR i relation till Vote4dance 

Svenska Danssportförbundet kommer att skriva perosnbiträdesavtal med Vote4dance för användandet av 

vote4dance vid tävlingsarrangemang.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: kansli@danssport.se 

 

http://www.danssport.se/globalassets/svenska-danssportforbundet/dokument/dokumnet-2018/integritetspolicy-20180523.pdf
http://www.danssport.se/globalassets/svenska-danssportforbundet/dokument/dokumnet-2018/integritetspolicy-20180523.pdf
http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline/
https://dans.se/admin/gdpr/
mailto:kansli@danssport.se
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