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HØRING – ANONYMISERING OG LAGRING AV PERSONINFORMASJON
Den 25. mai 2018 innføres ny lov om personopplysninger i Norge basert på EU-forordningen General Data
Protection Regulation (GDPR). Den nye loven vil styrke den enkeltes personvern og kontroll med egne data.
Første skritt på veien til å sikre samsvar med ny lovgivning startet da Idrettsstyret 14. desember 2017 vedtok
innføringen av en ny Norm for personvern og informasjonssikkerhet i idretten. NIF vil arbeide med revisjon
av normen i 2018 for å sikre at den møter alle kravene i GDPR.
Forordningen gir den enkelte registrerte «retten til å bli glemt», og dermed en rett til å kunne kreve sine
opplysninger slettet. Forordningen gir adgang til anonymisering (pseudonymisering) av data når det vurderes
nødvendig, samt at det også gis rett til å beholde data som er nødvendig for behandling for arkivformål i
allmennhetens interesse. NIF anser at det må etableres et felles grunnlag i idretten for både anonymisering og
lagring arkivverdig personinformasjon slik at de sentrale systemene ivaretar nødvendig informasjon. Videre
vil det være naturlig at det samme grunnlaget ligger til grunn for de særforbundene som også lagrer
persondata.
Det er utarbeidet to dokumenter om hhv. anonymisering av data og lagring av historisk personinformasjon,
som følger vedlagt. NIF ber om at de sentrale organisasjonsleddene vurderer disse dokumentene, og gir
innspill til NIF slik at idretten etablerer omforente regler på dette området. Det endelige resultatet fra denne
høringsrunden vil inngå i senere oppdatering av Norm for personvern og informasjonssikkerhet i idretten.
Ettersom arbeidet med tilpasning til ny personopplysningslov er pågående, kan det innebære behov for
ytterligere høringer på andre områder hvor det viser seg nødvendig eller formålstjenlig med felles regler eller
rutiner.
Vi ber om at skriftlige innspill til hhv. anonymisering av data og lagring av historisk personinformasjon
sendes pr. e-post til kjetil.bakke@idrettsforbundet.no innen 27. februar.
Med hilsen
Norges Idrettsforbund

Øystein Dale
Ass. gen.sek.

Kjetil Bakke
IT-sjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i NIF og har derfor ingen signatur

2 Vedlegg

