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1. Innledning
GDPR (General Data Protection Regulation, personvernforordningen som ligger til grunn for ny
personvernlov fra mai 2018) artikkel 5, punkt 1c, fastslår at personopplysninger skal lagres slik at det ikke er
mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som
personopplysningene behandles for; personopplysninger kan lagres i lengre perioder dersom de utelukkende
vil bli behandlet for arkivformål i allmennhetens interesse.
Formålet med dette dokumentet er å dokumentere de vurderinger som er gjort i forhold til hvilke persondata
som idretten skal ivareta ut fra arkivformål begrunnet i historisk interesse for idretten, og allmennheten for
øvrig. Dokumentet er ment som en grunnleggende vurdering av forholdet og som en felles veileder for
særidrettene. NIF vil legge til rette for at personer i idrettens sentrale database skal kunne markeres slik at
arkivverdig personinformasjon ikke blir slettet.
Det kan være unike og viktige data som det finnes behov for å ivareta i tilfelle en person kommer tilbake til
idretten. Et slikt behov er ikke nødvendigvis omfattet av at dette er arkivverdig for allmennheten, men kan
løses gjennom anonymisert lagring. Det vises til eget notat knyttet til lagring av anonymiserte data.

2. Arkivformål hos idretten
Idretten har stort fokus på aktivitet i hverdagen, og deler av idrettens aktivitet er arkivverdig som medfører
behov for lagring av historiske personopplysninger. I det etterfølgende angis de formål som idretten har
vurdert som grunnlag for å ivareta personopplysninger over tid.
Resultater
Oppnådde resultater, individuelt eller som utøver på et lag/team m.v., vil være grunnlag for oppbevaring av
historiske personopplysninger når konkurransen utøves på et høyt nasjonalt nivå eller internasjonalt nivå.
Historiske fakta knyttet til idrettsutøveres resultater er av interesse for så vel idrettsorganisasjonen og
historikere, som allmenheten for øvrig.
Den følgende oversikten over konkurranseaktivitet er ikke ment som en uttømmende oversikt som gir
grunnlag for å ivareta personopplysninger, men er en oppstilling for å illustrere hva som skal ligge til grunn
for å vurdere hva som er arkivverdig. Deltagelse i konkurranser på junior- og seniornivå som angitt her anses
som grunnlag for at persondata er arkivverdig. De enkelte særidrettene kan dog gjøre selvstendige
vurderinger som kan innebære at yngre utøvere enn junior og som deltar i offisielle internasjonale mesterskap
(f. eks. EM, VM, YOG), kan anses som arkivverdige.
I forhold til hvilke persondata som skal lagres, se punkt 3.
Konkurranser:
•
•
•
•

Alle offisielle internasjonale mesterskap som EM, VM, OL
Deltagelse i andre internasjonale konkurranser
Alle Norgesmesterskap
Deltagelse i toppidretten gjennom landsomfattende konkurranser i særidrettene. F.eks. deltagelse
på lag i nasjonale serier (fotball, håndball osv.), eller stevner/konkurranser på nasjonalt nivå.
Roller og verv

Historiske opplysninger om personer som har påtatt seg fremtredende stillinger, roller og verv i idretten vil
også ha historisk interesse både for idretten, historikere og allmennheten for øvrig.
Den følgende oversikten over stillinger, roller og verv er ment å være en uttømmende oversikt over hva som
er arkivverdig på dette området.
Stillinger:
•
•

Generalsekretær i NIF/særforbund
Organisasjonssjef i idrettskretser
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Roller og verv:
•
•
•

Presidenter/styreledere, visepresidenter/nestledere og styremedlemmer i NIF, idrettskretser,
særforbund og særkretser/regioner.
Styreledere og nestledere i idrettslag/bedriftsidrettslag og idrettsråd
Ledere av særidrettsgrupper og idrettsskoler
Kompetanse – til høring

Det er uklart om det finnes særskilt, oppnådd kompetanse på personer som innebærer at en person dermed
skal klassifiseres som «arkivverdig» i allmennhetens interesse. Dersom ikke høringsrunde/innspill fra de
sentrale organisasjonsleddene indikerer at det foreligger et godt grunnlag, vil ikke kompetanse alene/som
eneste kriteri kvalifisere for lagring av persondata.

3. Data som skal lagres
Når personopplysninger skal lagres for historiske formål for personer som faller inn under grunnlaget i punkt
2 ovenfor, skilles det ikke på hvilket av de nevnte grunnlag som foreligger. Det er vår vurdering at det er viktig
at det for disse personene blir lagret med en så komplett «idretts-cv» som mulig, og som kan gi et innsyn i
personens karriere i idretten, samt oppdaterte kontaktopplysninger.
Opplysninger som skal ivaretas så langt som mulig:
•
•
•

•
•

Basis personopplysninger (navn, fødselsdato, kjønn og poststed, samt så lenge personen lever skal
også kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefon lagres)
Ev. bilder, video og presseomtale (inkl. idrettens omtale på egne nettsider) som idretten besitter
Resultater fra all idrettsaktivitet som personen har deltatt i og som er lagret sentralt fra det tidspunktet
personen oppnår status som «arkivverdig». Det gjelder data som idrett, konkurranse, tidspunkt, ev.
sted, plassering og nøkkelinformasjon relatert til idretten som f.eks. tider, mål, eller annen relevant
statistikk/måling.
Alle roller, stillinger og verv som personen har hatt i idretten, med angivelse av for hvilket
organisasjonsledd og for hvilken periode. Dette gjelder også for hvilke idrettslag personen har vært
medlem og utøver i.
Kurs og kompetanse personen har gjennomført/ervervet i idretten (hvilken og når).

Alle andre opplysninger knyttet til personen skal slettes, med mindre det i andre sammenhenger er data som
skal brukes i statistikksammenheng hvor personen i annen sammenheng normalt ville vært anonymisert eller
at det foreligger annet lovlig behandlingsgrunnlag. Det gjelder f.eks.
-

lisenser/forsikringer
påmeldinger
betalingshistorikk
domssaker/utestengelser
familiekoblinger
alle data fra ansettelsesforhold (for stillinger)
søknader & erklæringer i toppidretten
alle medisinske og fysiologiske data osv.
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