
 
 

 

Till alla ledare 
 
 

INFORMATION OM EU:s NYA DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR) 
 

Från den 25 maj 2018 är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande lag  
i Sverige. Den ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för 
enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter1 
får behandlas. 
 
Inom föreningslivet behandlas dagligen många typer av personuppgifter, 
exempelvis för att hålla ordning i medlemsregister och arrangera träningar  
och matcher. Som ledare i föreningen är du inblandad i behandlingen av 
medlemmars personuppgifter och denna personuppgiftsbehandling omfattas 
av den nya lagstiftningen. 
 
Som framgått av information som tidigare har skickats ut till medlemmarna  
har föreningen med anledning av den nya lagstiftningen fastställt en Integri-
tetspolicy som beskriver varför och på vilket sätt föreningen sparar medlem-
marnas personuppgifter samt vilka rättigheter medlemmarna har i förhållande  
till föreningen. Integritetspolicyn och övrig dokumentation rörande föreningens 
dataskyddsarbete finns på hemsidan www.toloif.se. 
 
Föreningens dataskyddsarbete bedrivs med utgångspunkt från de riktlinjer som 
Riksidrottsförbundet har lämnat till föreningslivet med anledning av den nya 
lagstiftningen och som ledare i föreningen förväntas du ta del av dokumenta-
tionen på hemsidan för att därigenom skaffa dig grundläggande kunskap om  
de nya principer som gäller för behandling av personuppgifter.  
 
Den nya lagstiftningen omfattar personuppgifter i SportAdmin likväl som 
handskrivna personuppgifter i enskilda ledares kollegieblock. I punktlistan 
nedan lämnas konkreta tips på vad man ska överväga vid all hantering av 
medlemmarnas personuppgifter, d.v.s. när man exempelvis upprättar en 
laguppställning till kommande seriematch, en matris över spelarnas allergier 

                                            
1 Med begreppet personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är  
i livet, exempelvis namn, personnummer, adress och telefonnummer. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer  
som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska 
identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

http://www.toloif.se/


 
 

 

inför en cupresa eller uppdaterar medlemsregistret med ett nytt 
telefonnummer. 
 

 Behandla endast sådana personuppgifter som föreningen behöver. 
 

 Säkerställ att de personuppgifter du behandlar är korrekta och 
uppdaterade. 
 

 Spara inte personuppgifter som föreningen inte längre behöver. 
 

 Säkerställ att inte obehöriga får tillgång till personuppgifterna.  
Om du behandlar personuppgifter i en dator ska denna förstås  
vara lösenordsskyddad.  

 

 Vid begäran från en medlem att få registerutdrag från föreningen,  
att få sina personuppgifter raderade eller om en medlem har invänd-
ningar mot föreningens behandling av personuppgifter så ska denne 
hänvisas till föreningens kansli. 
 

 
Tack för att du tar dig tid att sätta dig in i ovanstående - härigenom medverkar 
du till att upprätthålla nödvändig kvalitet i föreningens verksamhet. Om du har 
frågor är du förstås alltid välkommen att kontakta oss. 
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