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Denna policy för ”GDPR, INFORMATON och BILDER” samt rekommendationer 

är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten i 

Simklubben Elfsborg 

Policy för ”GDPR, INFORMATION och BILDER” är antagen av styrelsen för 

Simklubben Elfsborg 2010-10-13 (GDPR 2018-05-22) 

Styrelsen och verksamhetsansvariga ansvarar för att policyn samt riktlinjer 

tillämpas och strävas efter. 

 

Bakgrund 

Simklubben Elfsborg har en bra idrottslig bakgrund och stark tradition sedan länge 
förenligt med Elfsborg, Borås Stad och simidrotten. Simklubben Elfsborg har sedan 
1972 varit en självständig idrottsförening och har ett gott anseende inom förenings 
och företagsverksamheten i Borås Stad. 

Vår idrottsliga verksamhet skall präglas av säkerhet, trygghet, god kamratskap, 
glädje, utveckling och ett sunt tänkande. Ett bra ledarskap på alla nivåer skall främja 
simkunnighet, motion, hälsa och friskvård för alla som vill delta inom simidrotten. 

 

Syfte 

För att säkerhetsställa medlemmarnas personliga integritet (GDPR) samt vad som 
gäller för publicering av bilder m.m. skall det alltid vara en prioriterad fråga för 
föreningen att se över. Vi skall hela tiden vara aktiva i frågan och vara lyhörda för 
synpunkter som på olika sätt kan förbättra vår verksamhet och värna om 
medlemmens integritet. 

Denna policy för ”GDPR, information och bilder” skall på ett tydligt sätt visa vårt sätt 
att förhålla oss till hur vi behandlar personuppgifter och på så sätt ge medlemmarna 
en säker och trygg vistelse i föreningen.  

Det är vår ambition att ledarna skall vara på bassängkanten och inte behöva 
administrera papper så vi kommunicerar mestadels digitalt eller via mail. 
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GDPR (General Data Protection Regulation) 

Varför GDPR? 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter skall hanteras på ett säkert och 
tryggt sätt. Den 25 maj 2018 fick vi en ny lag (GDPR) som ersätter 
personuppgiftslagen (PUL) i den nya dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsförordningen innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga rättigheter 
och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas även inom 
föreningslivet. 

Som förening har vi därför kartlagt vilka personuppgifter som hanteras, vad de syftar 
till samt vilka rutiner vi har för att hantera dem. En grundregel inom idrottsrörelsen är 
att vi aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter utan vi lånar dem för en 
lättare hantering inom föreningen. 

Föreningen behöver dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot 
medlemmar men även för att ge medlemmar bra service, information samt uppfylla 
lagar och medlemsundersökningar. 

Föreningens arbete med GDPR grundar sig i de riktlinjer, uppförandekoder och 
mallar som Riksidrottsförbundet tagit fram för idrottsrörelsen. För mer info se 
www.rf.se  

Laglig grund för personuppgiftshantering 

Det är föreningen och styrelsen som är personuppgiftsansvarig (PUA) och som skall 
se till att lagen följs. Föreningen och styrelsen kan dock utse någon ansvarig person 
till att exempelvis sköta medlemsregister men det är aldrig en person som är formellt 
ansvarig. 

Föreningen hanterar personuppgifter med stöd, laglig grund i 
dataskyddsförordningen ”Avtal” vilket förankras via föreningens stadgar. Där är 
tecknandet av medlemskapet som är grunden för att få hantera personuppgifterna 
inom föreningen. 

Utöver avtal finns det ytterligare fem lagliga grunder för hantering av personuppgifter 
i dataskyddsförordningen som kan komma att användas vilka är följande:  

• Avtal – tecknandet av medlemskapet är grunden för att hantera 
personuppgifter inom föreningen 

• Rättslig förpliktelse – redovisning av medlemsstatistik till regeringen vilket bl.a. 
underlättar arbete med integration och jämställdhet 
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• Uppgift av allmänt intresse – för att kunna föra statistik över rekord, resultat 
m.m. inom föreningen 

• Myndighetsutövning – Riksidrottsförbundet skall kunna fördela, kontrollera och 
återrapportera statsbidrag 

• Samtycke – för publicering av bilder, namn m.m. på hemsida eller sociala 
medier 

Vilka personuppgifter hanterar vi inom föreningen 

Föreningen tillsammans med medlemmen skall tillse att uppgifterna är korrekta samt 
uppdateras löpande vid behov. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som är 
nödvändigt och de förvaras på ett säkert sätt i låsta datorer, program eller databaser 
under tillsyn av IT-säkerhetsbolag, se nedan under användning.  

Föreningen får tillgång till medlemmarnas personuppgifter via anmälan till vår 
verksamhet i första hand men kan också förekomma vid anmälan till arrangemang 
och andra aktiviteter som föreningen planerar för. Föreningen hanterar följande 
personuppgifter: 

• För- och efternamn 

• Personnummer (10 siffror) 

• Kön 

• Adress 

• E-post 

• Mobil och hemtelefon 

• Eventuell ”medicinsk information” (allergier, funktionshinder) 

Vad används personuppgifterna till? 

Föreningen kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, simförbund, Borås 
Stad samt försäkringbolag i ärenden som rör föreningens verksamhet. Du blir INTE 

medlem om du inte lämnar dina personuppgifter och personuppgifterna används 
till följande: 

• Identifiera dig som medlem, person 

• Administrera medlemskapet inom föreningen 

• Fakturering kopplat till verksamheten 

• Informera om verksamheten löpande 
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• Intern hantering av deltagarlistor för verksamhet 

• Intern hantering av statistik 

• LOK-stöd, statligt och kommunalt aktivitetsstöd 

• Eventuella försäkringsfrågor 

• Tredje land, vid eventuell tävling eller resa utomlands kan personuppgifter 
komma att delas med researrangör eller tävlingsarrangör för anmälan och 
registrering. Medlemmen blir vid dessa tillfällen underrättade. 

Vilka medlems- eller licensprogram används samt ansvarig  

För att klara hanteringen och medlemsservicen kopplat till medlemmen och de 
åtaganden som föreningen har så används en rad olika program för detta. Vårt 
huvudprogram för medlems-, faktura- och information heter Sportadmin men även 
andra databaser används kopplat till Borås Stad, Riksidrottsförbundet, Svenska 
Simförbundet samt hemsidehantering enligt följande: 

Sportadmin – medlem, information och fakturahantering  Kanslist 

Visma – lönehantering personal och ledare   Kanslist 

Idrott Online – Riksidrottsförbundets databas för medlemmar  Sportchef 

TEMPUS – Simförbundets databas för tävlingsadministration  Huvudtränare 

Streamcode – vår leverantör av www.skelfsborg.com   Sportchef 

Interbook – Borås Stads databas för bidragsstöd m.m.  Sportchef 

IC-Control – Wingrodan för tävlingsadministration  Sportchef 

Medlemmarnas rättigheter 

Medlemmar vars personuppgifter behandlas har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade skall 
kunna få information om när, hur och varför deras personuppgifter behandlas. 

De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i 
dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen (PUL) och innefattar 
följande delar: 

• Rätt till information vid insamlande av uppgifter 

• Rätt till registerutdrag 

• Rätt till rättelse 



 

 6 

 

• Rätt till radering 

• Rätt till dataportabilitet 

• Rätt att invända mot behandling 

• Rätt att motsätta sig automatiserad behandling 

• Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet 

• Rätt till skadestånd 

Föreningens rutin gällande sparande av personuppgifter (lagringsminimering) är att 
de lagras under två (2) års tid innan radering om inte medlemmen önskar annat. Vi 
genomför också en årlig översyn och bedömning av ändamålet och om inte 
ändamålet eller lagkrav kvarstår raderas dina personuppgifter. 

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende förenings behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen www.datainspektionen.se eller utöva dina 
rättigheter genom att kontakta föreningens kansli. 

Personbiträdesavtal 

Sportadmin - Föreningen anlitar personuppgiftsbiträde genom Sportadmin för att 
hantera personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning inom föreningen. 
Detta för att lättare kunna hantera medlemsanmälan, grupphantering, fakturering och 
information. För information om GDPR och vår samverkan se www.sportadmin.se 
under ”inställningar” och ”GDPR”. 

Övriga företag och parter för leverans av tjänster 

Streamcode - För vår hemsida skelfsborg.com anlitar vi Streamcode för dessa 
tjänster och för information om GDPR och vår samverkan se www.streamcode.se 
under ”villkor och avtal”. 

IC-Control - För licensierade simidrottare (simning) anlitas IC-Control för att kunna 
administrera och hantera tävlingsarrangemang, anmälan och resultat m.m. För 
information om GDPR och vår samverkan se http://sport.ic-control.se/. 

Borås Simarena – För vår tävlingsverksamhet (simning och vattenpolo) samt andra 
grupper som tränar flera gånger i veckan så kan det för att få ut passerkort i kassan 
få uppges personuppgifter. För mer information om GDPR och vår samverkan se 
www.boras.se under ”simhallar och bad”. 

Sparbanken Sjuhärad – För våra bank och lönehanteringar anlitar vi Sparbanken 
Sjuhärad och för mer information om GDPR och vår samverkan se 
www.sparbankensjuharad.se under ”om Sparbanken Sjuhärad”. 
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SISU – för hantering av utbildning och interna utbildningsgrupper anlitar vi SISU, 
Svensk idrotts studie- och utbildningsförbund. För mer information om SISU och vår 
samverkan se www.sisuidrottsutbildarna.se.  

Licenshantering 

Licenshantering är ett krav från Svenska Simförbundet för simidrottare som är 
tävlingsaktiva inom simning och vattenpolo. Simmare och polospelare som vid sin 
första tävling kommer att tilldelas en unik licens för vidare hantering av anmälan och 
resultat. Detta hanteras via ett program som heter TEMPUS-statistik som både 
förbund och förening har tillgång till. Inom vattenpolon hanteras licenserna även via 
ett program som heter FX. 

Utbildning 

Utbildning av styrelse, personal, ledare, funktionärer, simidrottare och organisations- 
medarbetare sker löpande inom föreningen. För att kunna utbildas inom svensk 
simidrott så skall medlemmen vara ansluten via föreningens medlemsdatabas 
(Sportadmin) kopplat till Idrott Online-IOL där hanteringen sker av anmälan till 
utbildning, lärgrupper via SISU m.m.. 

Om du vill veta mer? 

Finns det frågor, funderingar eller du vill utnyttja dina rättigheter kontaktar du 
föreningens kansli eller styrelse. Du kan även söka information på de sidor som vi 
uppger som referenser i denna policy. 

Bilder 

Simklubben Elfsborg har en mycket aktiv hemsida. En mycket uppskattad del av 
hemsidan är vårt bildarkiv. Det innehåller bilder som på ett eller annat sätt har 
koppling till vår verksamhet. Det kan vara bilder från tävlingar, läger, träningar och 
dylikt. 

Simklubben presenterar inte några personuppgifter i samband med bilder.  

Om du eller ditt barn inte vill vara med på bild, uppmanar vi dig att kontakta 
kansli@skelfsborg.com. 

När det gäller simmare i vår tävlingsverksamhet så tar vi även porträttbilder för att 
lyfta fram dem lite mer i vår verksamhet.  Dessa porträttbilder läggs ut på vår 
hemsida under respektive tävlingsgrupp och då med namn och födelseår. Om du 
som simmare (eller förälder) inte vill att din porträttbild ska finnas med på hemsidan, 
ber vi att du kontaktar kansli@skelfsborg.com. Ange simmarens namn samt grupp 
och du behöver inte ange något skäl till varför. 
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En annan viktig del för föreningen är att vi i olika sammanhang marknadsför vår 
verksamhet kopplat till tidningar m.m.. Här sker enskilda förfrågningar om det är OK 
att delta i den planerade artikeln och rör det sig om mer specifika aktiviteter så får 
man en lapp där målsman intygar medverkan. 

Gällande bilder för sociala medier så hänvisar vi till policyn för ”sociala medier”. 

Information 

För att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet krävs det att vi på ett bra och enkelt 
sätt informerar oss till våra medlemmar. Detta gör vi på en rad olika sätt där all vår 
information skall vara lättillgänglig och tydlig för det informationen avser. 

Föreningens ”officiella” kungörelse är vår hemsida www.skelfsborg.com Där ska man 
under respektive verksamhet kunna hitta övergripande information samt nyheter mm 
som rör föreningen och dess verksamheter. 

Klubbroschyr 

Föreningen skall varje år ta fram och ge ut en klubbroschyr där man finner det mest 
övergripande om föreningen och dess verksamhet. Här skall alltid kontaktpersoner 
m.m. i föreningen finnas samt information om hur man på olika sätt kan nå oss. 

Verksamheter 

Utöver informationen på hemsidan så skall vi i samband med varje verksamhetsstart 
(höst och vår) i samband med utskick av faktura lämna ut den övergripande 
informationen eller hänvisa till vart man kan finna denna. 

Till våra nya medlemmar i sim- och teknikskolan och de som framförallt börjar i vår 
första nivå ”baddaren” i simskolan skall vi vara extra tydliga med informationen de 
första veckorna så att de känner sig välkomna och snabbt kommer in i de rutiner som 
gäller för verksamheten. 

Inom tävlingsverksamheten har varje grupp en egen sida där tränarna löpande under 
året lämnar ut information mm. Det är upp till den aktive och dess föräldrar att ta del 
av denna information så man inte missar något gällande träning, tävling och läger. 

Övriga verksamheter och målgrupper inom föreningen har även dessa en egen sida 
på hemsidan för löpande information m.m. 
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Informationsträffar 

Styrelsen, personal m.fl. skall varje höst inbjuda tävlingssimmare och dess föräldrar 
till en informationsträff där man mer övergripande går igenom klubbens verksamhet, 
mål och riktlinjer, ekonomi samt övergripande policys som finns till grund för att leda 
verksamheten. En annan viktig del för dessa möten är att påvisa det engagemang 
som all idrottslig verksamhet kräver för att få det att fungera för ”våra” barn och 
ungdomar. 

Styrelsen genom verksamhetsansvariga organiserar och inbjuder till dessa möten 
och lämpligtvis då i mitten av september. 

Föräldraträffar 

När man så småningom blir mer aktiv inom föreningen och mer träning, tävling och 
läger blir kopplat till den aktive kräver det för nivån en mer fördjupad information om 
verksamheten. Här skall vi varje termin därför inbjuda till ett föräldramöte för varje 
enskild tävlingsgrupp där vi mer kan belysa gruppens mål och riktlinjer och de krav 
som föreningen ställer på den aktive och dess föräldrar. Även vid dessa möten skall 
tydlig information ges om vilket engagemang mm som förväntas för att få en trivsam 
och väl genomförd verksamhet. 

Huvudtränaren genom ansvarig tränare för aktuella grupper organiserar och inbjuder 
till dessa möten och lämpligtvis då under perioden september och januari/februari. 

Öppet hus 

Vid behov och där vi anser det nödvändigt kommer det även att anordnas ”öppet 
hus” där alla är välkomna ner till föreningens verksamhet, dess kansli och klubblokal 
för att möta den dagliga verksamheten. 

Verksamhetsansvariga i samråd med övrig personal, styrelse och ledare inbjuder till 
dessa träffar vilka kan förekomma vid olika tillfällen under året. 

Referenser 

Riksidrottsförbundet (RF) – www.rf.se  

Svenska Simförbundet (SSF) – www.svensksimidrott.se  

Borås Stad – www.boras.se  

Datainspektionen - www.datainspektionen.se  

SISU – www.sisuidrottsutbildarna.se  

 

Policyn framtagen av Jonas Söderberg för simklubben Elfsborg 2010-10-13 


