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Principer för gemensamt 
personuppgiftsansvar 

1. Bakgrund 
1.1 Svenska Ishockeyförbundet (SIF) är ett idrottsförbund som organiserar svensk ishockey. SIF består 
av de föreningar som erhållit medlemskap i förbundet (Föreningarna).  

1.2 SIF och Föreningarna använder ett gemensamt databehandlingssystem (TSM) för att organisera 
spelare, domare, tränare och funktionärer som är involverade i Föreningarnas verksamhet. 
Registrering av uppgifter i TSM innebär behandling av personuppgifter. 

1.3 TSM förvaltas av SIF, vilket betyder att SIF ansvarar för utveckling och uppdateringar av systemet. 
All sådan utveckling och uppdatering görs utifrån Föreningarnas behov.  

1.4 Personuppgifterna i TSM läggs in, hålls uppdaterade och raderas i första hand av Föreningarna. SIF 
har möjlighet att lägga in, ändra och radera uppgifter i TSM, vilket endast sker undantagsvis och på 
uppdrag av Föreningarna. 

1.5 Ändamålen och medlen för den personuppgiftsbehandling som sker i TSM har bestämts gemensamt 
av SIF och Föreningarna. Detta innebär att SIF och Föreningarna enligt Gällande dataskyddsreglering 
(definieras nedan) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen. Enligt Gällande 
dataskyddsreglering måste SIF och föreningarna fastställa sina respektive ansvar för behandlingen, och 
göra det väsentliga innehållet i arrangemanget tillgängligt för de registrerade. Detta dokument syftar 
till att fastställa SIF:s och Föreningarnas ansvar i förhållande till personuppgiftsbehandlingen i 
systemet TSM.  

1.6 Sedan tidigare finns det fastlagda rutiner för hur ansvaret för behandlingen i TSM ska fördelas 
mellan SIF och Föreningarna. Denna överenskommelse är en dokumentation av dessa rutiner och har 
slutits för att tydliggöra ansvaret för de registrerade och för Behörig tillsynsmyndighet samt för att 
behandling ska vara förenlig med Gällande dataskyddsreglering. 
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2. Definitioner 
2.1 I detta dokument ska följande termer och uttryck ha angiven betydelse: 

Personuppgift En personuppgift som behandlas i systemet TSM 

Registrerade Spelare, ledare, domare och funktionärer vars 
personuppgifter behandlas i TSM 

Gällande dataskyddsreglering Dataskyddsförordningen (förordning (EU) 
2016/679), om inte annat följer av EU-
lagstiftning eller svensk lag, samt tillhörande 
lagar, förordningar och författningar och 
riktlinjer från Behörig Tillsynsmyndighet. 

Behörig tillsynsmyndighet Den svenska Datainspektionen eller annan 
nationell tillsynsmyndighet som enligt Gällande 
dataskyddsreglering ansvarar för tillsynen av 
personuppgiftsbehandlingen i TSM. 

 

3. Personuppgifter 
3.1 De typer av personuppgifter som behandlas i TSM är t.ex. följande: 

a) Namn 

b) Kontaktuppgifter 

c) Personnummer 

d) Uppgift om förening 

e) Längd 

f) Vikt 

g) Position 

h) Klubbfattning 

i) Genomförda utbildningar 

3.2 Ansvaret för att Personuppgifter är korrekta, uppdaterade och att de raderas vid den tidpunkt som 
krävs enligt Gällande dataskyddsreglering vilar på Föreningarna, d.v.s. den förening som den aktuella 
registrerade är knuten till.  
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4. Ändamål och laglig grund för behandlingen 
4.1 Ändamålet med behandlingen är att administrera svensk ishockey. Att ishockeyspelare ska 
omfattas av försäkring och att det ska vara möjligt att organisera seriespel, turneringar och utbildning 
är exempel på behandlingar som faller inom ramen för detta ändamål. 

4.2 Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för utförandet av en uppgift av 
allmänt intresse. Även andra alternativa lagliga grunder kan bli aktuella för hela eller delar av 
behandlingen.  

5. Den registrerades rättigheter 
5.1 Enligt Gällande dataskyddsreglering har de registrerade olika rättigheter som de kan göra anspråk 
på i förhållande till den personuppgiftsansvarige. 

5.2 Förfrågningar från de registrerade ska hanteras av Föreningarna, d.v.s. den förening som den 
registrerade är eller har varit knuten till. Påstår en registrerad till exempel att det finns felaktiga 
uppgifter i TSM ska den registrerade vända sig till sin förening.   

6. Information till de registrerade 
6.1 Föreningarna ansvarar för att informera de registrerade om hur deras personuppgifter behandlas. 
Information om behandlingen i TSM publiceras också på SIF:s hemsida samt finns tillgänglig för 
medlemmar i Föreningarna på medlemsportalen. Föreningarna kan fullgöra sin skyldighet att informera 
de registrerade genom att på lämpligt sätt hänvisa till SIF:s publicering.  

7. Säkerhet och sekretess 
7.1 SIF och Föreningarna ansvarar för den tekniska och organisatoriska säkerheten i relation till 
parternas respektive behandling enligt Gällande dataskyddsreglering. Till exempel ska det inte vara 
möjligt att ändra eller radera uppgifter i TSM utan att först logga in med lösenord. Vidare ska båda 
parter också säkerställa att informationen i TSM inte är tillgänglig för fler personer än nödvändigt. 

8. Personuppgiftsbiträden 
8.1 SIF ansvarar för sådan behandling av personuppgifter som utförs av eventuella 
personuppgiftsbiträden i samband med utveckling och uppdatering av TSM, inklusive att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal med dessa i enlighet med Gällande dataskyddsreglering. 

Ovan angivna principer för den gemensamma hanteringen har antagits av SIF:s förbundsstyrelse den 
2021-03-03. 
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