Sollentuna 2018-04-26

Viktig information om GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR)

Här kommer viktig information angående den nya lagen om skydd av personuppgifter som börjar
gälla den 25 maj 2018 och ersätter då den tidigare Personuppgiftslagen (PUL).

Det är mycket viktigt att ALLA i föreningens styrelse tar del av informationen!
Det är varje organisations ansvar att ta del av och följa lagen, alltså inget som förbundet centralt kan
ta ansvar för. Det finns väldigt bra hjälpmedel som har tagits fram av Riksidrottsförbundet samt att
SISU har utbildningar, se länkar i slutet av brevet.

Vad är en personuppgift?

Allt som kan härledas till en levande person, dvs. namn, adress, epost, telefonnummer osv. är alla
personuppgifter. Ett personnummer anses dessutom vara en extra känslig personuppgift.
Läs gärna på om andra känsliga uppgifter så att ni är väl insatta.

Vad behöver styrelsen göra?

Styrelsen ses som personuppgiftsansvarig, ”PUA”, och för uppgifter som ligger i IdrottOnline och LoTS
gäller att klubben, distrikten och förbundet samt Riksidrottsförbundet gemensamt är PUA.
Varje organisation ska informera de registrerade om vilka uppgifter man har, var de finns och varför
man har dem. Dessutom ska det ange hur länge de sparas.
Rekommendation: Lägg upp den informationen på klubbens websida och kanske även ta med det i
ett klubbutskick.
De som hanterar personuppgifter i organisationen (oftast en styrelsemedlem), ska få klara direktiv på
vad man får göra med uppgifterna. En uppförandekod från RF finns att ladda ner via länkarna nedan.
Om föreningen anlitar ett resultatföretag vid tävlingar behöver ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBavtal) tecknas mellan klubben och företaget. Föreningen, som arrangör, ger företaget uppgiften att
sköta om tävlingen eller delar av tävlingen så föreningen är personuppgiftsansvarig och företaget är
Personuppgiftsbiträde. Förbundet kommer lägga upp ett förslag på sådant avtal på sbf.se.
En skillnad från PUL är att GDPR gäller personuppgifter även på papper, så tänkt på alla ställen som
personuppgifter finns.

SBF-sida om GDPR:

http://www.sbf.se/GDPR

Utbildningar SISU:

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/sokutbildning

Utbildningar hos RF och mallar:

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

Bra arbetshäften från RF:

http://www.rf.se/Personuppgifter

Information från Datainspektionen:
(och själva lagen)

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET | THE SWEDISH AUTOMOBILE SPORTS FEDERATION ----------------------------------Postadress/Postal address
Box 705
191 27 Sollentuna
Sweden

Besöksadress/Visiting address
Bergkällavägen 31 A
192 79 Sollentuna
Sweden

Telefon/Phone: +46 8 626 33 00
E-post/E-mail:
Internet:

mailbox@sbf.se
www.sbf.se

Org/VAT: 802000-3425
FIA-medlem
sedan 1969

