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1. Innledning
GDPR (General Data Protection Regulation, personvernforordningen, som ligger til grunn for ny
personvernlov fra mai 2018) sikrer bl.a. den enkelte registrertes «rett til å bli glemt». En person som er/har
vært registrert i idrettens datasystemer kan som følge av dette kreve seg slettet med mindre idretten har et
lovhjemlet behandlingsgrunnlag for å beholde personen i registeret, f.eks. i tråd med persondata som idretten
skal ivareta for arkivformål begrunnet i allmennhetens interesse.
I forordningens artikkel 89 gis det garantier og unntak for behandling for formål knyttet til vitenskapelig eller
historisk forskning eller for statistiske formål, hvor teknikken pseudonymisering1 kan benyttes for å ivareta
data på en anonym måte slik at virksomheten kan behandle data for slike formål.
Formålet er å dokumentere de vurderinger som er gjort i forhold til hvilke persondata som idretten har behov
for å ivareta for å kunne gjøre nødvendig statistiske analyser, herunder ivareta grunnlagsdata for mulig
forskning i regi av f.eks. Norges Idrettshøyskole. Slike data skal følgelig ikke slettes men beholdes i anonym
form. Dog skal dataelementer som anses ikke relevant likevel slettes slik at det kun er informasjon som
ønskes gjenbrukt i forskning eller statistikk som ivaretas.

2. Data for forsknings- og statistikkformål
Idretten må definere hvilke områder som det er av betydning å ivareta data for fremtidige forsknings- og/eller
statistikkformål. I det etterfølgende angis de områder og data som ansees viktig å ivareta for slike formål.
2.1.

Ordinære medlemsdata

Utvikling i medlemsmassen inklusive frafall er viktig å følge over tid. Hittil har de årlige rapporteringene av
medlems- og aktivitetstall gjennom samordnet rapportering vært grunnlag for å følge slik utvikling på et
overordnet og statistisk nivå. Når idretten snart er der at alle idrettslag har alle sine medlemsdata lagret i det
sentrale registeret, vil dette gi nye og bedre muligheter for rapportering av utviklingen, herunder tall som
synliggjør hvor mange som deltar i flere idretter og hvilke, bevegelser mellom deltagelse i ulike idretter eller
når en starter og slutter osv. Informasjonsgrunnlaget kan gi vesentlig innsikt både for idrettsorganisasjonen
og i forskningssammenheng, forutsatt at en har tilgang på informasjon om utmeldte medlemmer.
På denne bakgrunn vurderes det som hensiktsmessig at visse personopplysninger om personer som har
vært medlem i norsk idrett skal pseudonymiseres og ivaretas for slike formål. Opplysninger som skal ivaretas
er
• Kjønn
• Fødselsdato
• Sist lagrede postnummer
• Medlemskapets fra- og til-dato pr. idrettslag
• Hvilke grupper/grener medlemmet har deltatt aktivt i
• Hvilke evt. kurs og tildelt kompetanse medlemmet har deltatt på/opparbeidet i idretten
• Hvilke evt. roller/verv medlemmet har innehatt og for hvilken periode
Øvrige data knyttet til personen skal slettes, med mindre det finnes annet behandlingsgrunnlag for å beholde
opplysningene. Det kan gjelde data som adresse, påmeldinger, resultater, alle individuelle forhold knyttet til
fysiologiske, medisinske og lovmessige forhold i idretten. Personens navn og sist kjente kontaktopplysninger
(mobiltelefon og e-post) lagres separat/adskilt fra de øvrige opplysningene for å ivareta mulighet for å kunne
gjenskape personen i særskilte tilfeller.

1

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan
knyttes til en bestemt person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og
omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifiserbar
fysisk person.
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2.2.

Særskilte medlemsdata

I enkelte situasjoner kan det være særskilte behov for å kunne gjenskape sentrale personopplysninger i det
tilfelle en person som har avsluttet sitt forhold til idretten, skulle ønske å gjenoppta dette senere. I slike tilfeller
kan særskilte medlemsdata ivaretas i tillegg til data angitt i punkt 2.2.
Forutsetningen er at det er vital personinformasjon som ikke uten videre kan etableres på nytt, eller hvor det
er et dokumentasjonskrav knyttet til dette.
Eksempler på dette kan f.eks. være medlemmets handicap i golf ved utmelding/avslutning og andre
kompetanse-/ferdighetsbevis som ikke er dokumentert gjennom tildelt kompetanse i kursadministrasjonen.
2.3.

Roller i idretten

Visse funksjoner i idretten er interessant å følge utviklingen innenfor, f.eks. hvordan kjønnsbalansen utvikler
seg over tid.
Dette gjelder særlig
-

styresammensetning for idrettslag og overliggende organisasjonsledd
daglig leder (gen.sek/org.sjef/daglig leder) for særkrets/region, særforbund og idrettskretser
trenere i særkrets/region og særforbund

Personer som har innehatt slik rolle skal ivaretas gjennom pseudonymisering.
2.4.

Kompetanse i idretten

Enkelte kompetanser som tildeles/oppnås i idretten vil det være interessant å følge men på utviklingen
innenfor, både rent kvantitativt og ift. hvordan eksempelvis kjønnsbalansen utvikler seg over tid.
Dette kan f.eks. gjelde trenerkompetanse på de enkelte nivåene. Kompetansetyper som er viktige for
statistikkformål bør dermed kunne markeres særskilt slik at personer har hatt slik kompetanse ivaretas
gjennom pseudonymisering.
2.5.

Andre personer (ikke-medlemmer)

I idrettens persondatabase registreres også ett antall personer som ikke har medlemskap i norsk idrett.
Eksempler på slike personer er:
-

en utenlandsk utøver som registrerer seg for å melde seg på en norsk konkurranse som krever slik
registrering
en mor eller far som kun skal administrere sitt barns medlemskap
en mor, far eller annen person som påtar seg en rolle i idretten som ikke krever medlemskap, men
som krever registrering. Det kan være trener, oppmann, lagkontakt osv.
ansatt person i idrettslag eller sentralt i idretten.

Ingen slike personer foreslås pseudonymisert, men at disse slettes. Dette vil i så fall innebære at det f.eks.
ikke er mulig å forske eller lage statistikk knyttet til ansatte/engasjerte trenere uten medlemskap.
2.6.

Lisens/forsikring – til høring

Dersom idrettsorganisasjonen gjennom systemløsning for lisens/forsikring lagrer informasjon om
skadetilfeller som forsikringsselskap kan få behov for i ettertid, tilsier dette at data minimum må lagres
pseudoanonymisert slik at disse kan gjenskapes ved behov.
NIF er kjent med at det er særforbund som har overlatt hele prosessen, inkl. det å melde skade, til
forsikringsselskapet. Da bør det ikke være behov for tilgang til disse data.
Høringsprosessen må avklare dette behovet nærmere, ettersom dette både kan omfatte personer som ikke
er/var medlem, og at dette vil påvirke hvilke data som skal lagres ifm. pseudonymisering.
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