
 

 

Information om data som exporteras från IdrottOnline till 
IUP 

 
Vilka data skall vara tillgänglig för utomstående från vår klubb? 
Vi kan bara ta den data som IdrottOnline låter oss ta, IdrottOnline skall bara ge oss data om ni 
uttryckligen ha godkänt det. 
  
Kan ni ta vilka uppgifter som helst från oss? 
Om ett godkännande har givits så kan vi hämta information om klubben och dess medlemmar, detta 
inkluderar all information som klubben och dess medlemmar har fyllt i. 
Detta inkluderar personuppgifter om medlemmarna. 
  
Finns det en systembeskrivning hur integrationen ser ut, vilka datasatser som förs över, vilka 
selektionskriterier som används? 
Systembeskrivning över integrationen finns hos 
IdrottOnline. https://devportal.idrottonline.se/export-service-docs 
Vi använder följande metoder: 

• Personsimport 
• roletypecategories 
• organisationtypes 
• Organisationsimport 

  
När vi anropar dessa metoder så kan vi inte välja i så stor detalj vilken data vi hämtar ut men där vi 
kan det så filtrerar vi bort så mycket data vi kan utan att ta bort det vi behöver, 
vi hämtar till exempel inte ut adressinformation om medlemmar då vi inte har någon användning för 
det. 
Det vi i dagsläget hämtar och sparar gällande medlemmar i vårt system är: 

• Personnummer 
• Namn 
• Mail och Telefonnummer  
• Vilka föreningar inom förbundet personen är kopplad till och vilka roller personen har inom 

förening/förbund 
  
För föreningar/förbund hämtar vi: 

• Organisationens typ 
• Organisationsnummer (Gäller i dagsläget bara förbundet) 
• Organisationskod 
• Namnet i olika format 
• Den adress som är satt som default i Idrott online (Gäller i dagsläget bara förbundet) 
• Hemsida. (Gäller i dagsläget bara förbundet) 

  
Och detta hämtar vi för samtliga personer/föreningar/förbund vi har tillgång till då vi inte har 
möjlighet att filtrera. 
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Vad händer om vi inte vill ha integrationen, kan vi vägra över huvud taget? 
Att vägra kan ni absolut göra, det är helt upp till varje förbund/förening att godkänna exporten av 
data. 
Detta kommer dock medföra de som är medlemmar i dessa organisationer inte kommer kunna 
använda utbildningsportalen. 
  
Vi vill också vara tydlig med att säga att bara för att informationen finns i vårt system så betyder det 
absolut inte att den är öppen för allmänheten. 
I dagsläget så är det bara förbundets organisationsnummer, namn och adress som är helt publika. 
  
Personuppgifterna är endast tillgängliga för utbildningsansvariga, utvecklare och administratörer. 

 


