
 
Export av data från IdrottOnline (IOL) till IndTA 

 
Nödvändiga åtgärder för att kunna anmäla via IndTA och administrera tävlingar i IndTA  

Förändringar gällande export/import från IdrottOnline 
I och med att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla från och med den 25 maj 2018 så sker 
en förändring i hanteringen av personuppgifter från Riksidrottsförbundet (RF) och IdrottOnline. 
 
Alla föreningar ska precis som innan registrera alla sina medlemmar i sitt medlemsregister i 
IdrottOnline. Från och med den 22 augusti 2017 kunde alla föreningar välja i vilken utsträckning 
man ville att sitt SF kunde ta del av personuppgifter i sina medlemsregister. Föreningarnas 
medlemsregister i IdrottOnline var sedan tidigare ihopkopplat med Svenska Skidskytteförbundets 
(SSSF) tävlingsadministrativa system IndTA där personuppgifter importerades/ exporterades 
mellan systemen i samband med tävling. Förändringen som skedde i slutet av augusti 2017 
påverkade dock inte import-/exportfunktionen mellan systemen utan fortsatte att fungera som 
den gjort tidigare oavsett vilken information föreningen hade satt att sitt SF kunde se. 
 
Från och med den 25 maj 2018 så måste alla föreningar som har åkare som ska tävla och/eller 
personer som ska administrera tävlingar, justera sina inställningar i IdrottOnline så att SF (dvs 
Svenska Skidskytteförbundet) antingen kan läsa och/eller läsa och justera föreningens 
medlemsregister. Detta har att göra med att RF skärper sin säkerhet kring 
import/exportfunktionen till och från IdrottOnline, vilket gör att varje förening måste ta ett aktivt 
beslut rörande sitt medlemsregister. 
 
Nedan finner ni en enkel lathund för hur ni justerar era inställningar i IdrottOnline och även varför 
SSSF behöver personuppgifter kopplat till tävling. 
 
SSSFs tävlingsadministrativa system IndTA hämtar alla person- och föreningsuppgifter från 
respektive förenings medlemsregister i IdrottOnline. För att personen ska återfinnas i IndTA måste 
alltså personen vara registrerad i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Från och med nu 
måste föreningen dessutom tillåta att SSSF får ta del av innehållet i medlemsregistret för att 
exporten till IndTA ska möjliggöras.  
 

Lathund för att möjliggöra export av data från föreningens medlemsregister till IndTA 
För att justera inställningen i IdrottOnline för att era medlemmar ska kunna anmälas till tävling 
och/eller göra test samt få tester registrerade så behöver ni: 
 

1. Gå in på föreningens IdrottOnline-sida och logga in genom att klicka på låset (se bilden 
nedan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningens hemsida 



2. När ni loggat in så öppnas en topbar med olika menyval (se bild nedan). Klicka på den som 
heter ”Administration”. 

 
 

3. När ni klickat på boxen ”Administration” så öppnar sig en ny vy (se bild ovan), där det till 
vänster finns en ny meny. Klicka här på boxen som heter ”Inställningar”. 

 

4. När ni klickat på boxen ”Inställningar” öppnar sig ytterligare en ny vy där en av rubrikerna 

heter "Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter" (se bilden nedan). Här 

kan ni läsa mer om de olika valen gällande vilken information som ni ger Svenska 

Skidskytteförbundet möjlighet att se. 

 

 



När ni har läst igenom texten så ska ni scrolla ner på sidan och där klicka i antingen rutan "Endast 

läsa" eller "Läsa och ändra" på den raden som heter ”Skidskytte” (se bilden nedan). I och med att 

ni klickar i någon av de två rutorna så kan personuppgifter exporteras/importeras mellan 

IdrottOnline och IndTA, vilket är nödvändigt för att kunna anmäla till tävling. 

 
Om föreningen klickar i rutan "Läsa och ändra" så ger ni även SSSF möjligheten att, på förfrågan 
från er förening, hjälpa er att justera uppgifter i ert medlemssystem. Detta är dock inte 
nödvändigt för att exporten till IndTA ska aktiveras utan det räcker med ”Endast läsa”. 

 
Observera att ni som förening har skyldighet att informera era medlemmar om att ni har givit 
SSSF möjligheten att se era medlemmars uppgifter. Påpeka gärna att denna åtgärd är nödvändig 
just för det tävlingsadminstrativa systemet, anmälan till tävling och registrering av godkända 
tester. 
 
 

Tävling utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
SSSF behandlar personuppgifter inom ramen sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av 
registrering av åkare vid tävling. Vid registrering av åkare importeras/exporteras personuppgifter 
från IdrottOnline (föreningens medlemsregister) till IndTA. Vid sådan import/export behandlas 
även personnummer. 
 
Anledningen till behandlingen av personnummer är att resultatet ska kunna kopplas till en specifik 
åkare och kunna registreras, samt för att undvika dubbelregistrering. Vidare kopplas även 
individens licens, skidskyttekort och chipnummer, om sådan finns registrerad till respektive unik 
individ. 
 
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, anmälan och resultat. Utöver behandlingen av 
personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle 
genom datainsamling under tävling,  såsom ev.livescore, överföring och exponering i TV och 
digitala skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling,  såsom resultatlistor, statistik, 
tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna 
behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande 
rankingpoängsrapportering. 
 
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De 
typer av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar är främst (men 
inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, föreningstillhörighet, uppgifter om 
medlemskap, kön.  
 
Laglig grund 
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift av 
allmänt intresse som laglig grund.  
 
Ni kan läsa mer om GDPR och hur föreningen påverkas genom att klicka här >>> 
 

http://www.skidskytte.se/ARBETSRUM/INSIDE/tavlingskalenderidrottonline/GDPR-viktiginformation/

