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Förberedelser inför den nya 
dataskyddsreformen GDPR 

              Träder i kraft den 25 maj 2018. 

 
För ProCup-cuparrangörer med ansvar för personuppgifter… 
 

Gör ditt event redo för GDPR 
I maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen  
i kraft vilken ger stora konsekvenser kring hur personuppgifter  
får behandlas. I Sverige kommer nya dataskyddsförordningen  
ersätta dagens Personuppgiftslag (PUL). 
 
 

Detta dokument vänder sig till dig som använder ProCup som cup- eller 
arrangemangsansvarig med ansvar för personuppgifter.  
 
Vi har samlat information från RF, datainspektionen samt letat material på internet och satt 
samman detta dokument med fakta som du behöver tänka på när föreningen ska förberedas 
på införandet av dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Den stora förändringen med dagens PUL är att då GDPR träder i kraft, så kan personer 
begära att uppgifter om dem ska "tömmas från IT-systemen". 
 
Vi rekommenderar att Ni kommer igång direkt, GDPR träder i kraft den 25 maj 2018! 
 
För dig som ännu inte är helt insatt i ämnet ges en kortfattad förklaring av begreppet GDPR, 
samt en definition av vad en personuppgift kan vara. 
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Här kommer 5 punkter som kan vara bra att arbeta efter. 
Informationen är hämtad från en artikel som Dagens Handel skrev i augusti 2017. 

 
1. Vänta inte 
Kom igång med förberedelserna för att följa det nya direktivet på en gång. GDPR är en 
betydande översyn av den nuvarande dataskyddsförordningen och gäller redan i maj 2018. 
 
2. Få en överblick av föreningens data 
Det största jobbet relaterat till GDPR är att få en helhetsbild av data, dataflöden och 
hur detta hanteras i din förening/organisation. Observera att översynen för er del inte bara 
gäller ProCup. Det gäller samtliga system ni använder där ni lagrar personuppgifter. 
 
3. Skaffa kunskap 
De som är ansvariga för föreningen och/eller cuporganisationens stadgar och regler 
(styrelsen) bör gå de utbildningar som krävs. De ansvarar för att alla i organisationen får 
förståelse för hur reglerna ska följas. Ex bör ledare informeras/utbildas i hur de får/kan 
använda laglistor/medlemsregister mm. 
 
4. Se över dina system 
Enligt GDPR kan personer kräva att information om sig själv ska raderas eller överföras. 
Organisationen eller föreningen måste då, inom en viss tid, radera eller överföra begärd 
information. Därför är det viktigt att se över vilka administrativa system Ni använder och att 
gamla system har uppdaterats till nyare där ni kan hantera GDPR. Det här gäller all form av 
information som innefattar texter, bilder, röster med mera. 
 
5. Skapa en rutin ifall olyckan är framme 
Om ett intrång eller säkerhetsbrott sker, måste du inom 72 timmar meddela detta till 
Datainspektionen samt informera de som kan ha påverkats. Brott sker inte nödvändigtvis 
under kontorstid och du har ingen tid att förlora när något händer. Rutiner är därför mycket 
viktiga att ha på plats. 
 
 
 

 
 
 
 
(Källa: Dagens Handel 2017-08-29 
https://www.dagenshandel.se/article/view/551212/brist_pa_insikt_om_gdpr) 

https://www.dagenshandel.se/article/view/551212/brist_pa_insikt_om_gdpr
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Insamling och hantering av data i ProCup 
För att få en bra överblick av ert nuläge av vilken typ av personuppgifter som behandlas kan 
ni börja med en kartläggning som kan innehålla:  
 

 En förteckning över vilka personuppgifter ni behandlar i ProCup. T.ex. om både 
ledareuppgifter och spelaruppgifter lagras i systemet. 

 Kartläggning av din förening/organisation som visar vilka personer, funktioner eller 
aktörer som hanterar personuppgifter  

 
Som ansvarig för personuppgifter ska du se till att din förening/organisation samlar in och 
behandlar alla personuppgifter på ett regelrätt sätt i ProCup. För att du ska kunna få en 
överblick över data och i förväg kunna se över uppgifterna, har vi här sammanställt de 
rutiner och funktioner som berörs. 
 
Det är viktigt att poängtera att det inte är ProCup som ansvarar för att ta bort information 
om en viss person. Det är ni som cup- eller arrangemangsansvarig som har det yttersta 
ansvaret för detta. ProCup förmedlar verktygen så ni på ett enkelt och säkert sätt kan ta 
bort eller blanka ut information. 
 
Insamling av personuppgifter 
I ProCup registreras och ändras personuppgifter i följande rutiner: 
 
Anmälningsförfarandet - lag, ledares namn och kontaktuppgifter lagras. 
Åtgärd: I Anmälningsfasen, menypunkt 1 - Visa/Registrera anmälningar, klicka på laget och 

blanka ut ledarens uppgifter alt. ta bort laget helt. 

Anmälningsförfarandet spelare, spelarens namn och personuppgifter lagras. 
Åtgärd: Klicka på ikonen för "Registrera spelare" på startsidan. Logga in med lagledarens 

emailadress samt refnr eller klubbnamn. Blanka ut spelarens uppgifter alt. ta bort spelaren 

helt. 

MyTeam Anmälningsförfarandet, ledares namn och kontaktuppgifter lagras. 
Åtgärd: I MyTeam, Logga in som ledare – klicka på laget, Ändra kontaktuppgifter, blanka ut 

ledarens uppgifter alt. ta bort laget helt. 

MyTeam Uppföljning, ledares namn och kontaktuppgifter lagras. 
Åtgärd: I MyTeam, Menypunkt Uppföljning rapporter – Ändra uppgifter på lag, sätt xxxxx 

istället för ledarens uppgifter. SPARA 

MyTeam, Spelarens namn och kontaktuppgifter lagras. 
Åtgärd: I MyTeam, Logga in som ledare – Registrera spelarförteckning, klicka på laget, 

blanka ut spelarens uppgifter. 
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Vad innebär GDPR? 
GDPR eller General Data Protection Regulation är den dataskyddsförordning som kommer 
att gälla för alla föreningar och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. 
Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och gäller även för alla organisationer utanför 
unionen som har data på EU-medborgare, oavsett var organisationen har sitt säte. 
 
Vill du veta mer om dataskyddsreformen klicka dig vidare till Datainspektionen eller RF 
 
(Källa: https://www.dagenshandel.se/article/view/551212/brist_pa_insikt_om_gdpr) 

 
Vad är en personuppgift? 
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en 
identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras. 
 
Exempel på vad som definieras som personuppgifter 
• ett namn 
• en postadress 
• en e-mailadress 
• platsinformation 
• bankuppgifter 
• ett foto 
• en uppdatering i sociala medier 
• medicinsk information 
• en dators IP-adress 

 

 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-for-personuppgiftsansvariga/
http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/dokument/gdpr_rim.pdf
https://www.dagenshandel.se/article/view/551212/brist_pa_insikt_om_gdpr

