Vilka data precis skall vara /llgänglig för utomstående från våran klubb?
Vi kan bara ta den data som Idro0Online låter oss ta, Idro0Online skall bara ge oss data om ni
u0ryckligen ha godkänt det.
Kan ni ta vilka uppgi<er som helst från oss?
Om e0 godkännande har givits så kan vi hämta informa>on om klubben och dess medlemmar, de0a
inkluderar all informa>on som klubben och dess medlemmar har fyllt i.
De0a inkluderar personuppgiAer om medlemmarna.
Finns det en systembeskrivning hur integra/onen ser ut, vilka datasatser som förs över, vilka
selek/onskriterier som används?
Systembeskrivning över integra>onen ﬁnns hos Idro0Online. h0ps://devportal.idro0online.se/
export-service-docs
Vi använder följande metoder:
• Personsimport
• roletypecategories
• organisa>ontypes
• Organisa>onsimport
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 a0 ta bort det vi behöver,
vi hämtar >ll exempel inte ut adressinforma>on om medlemmar då vi inte har någon användning för
det.
Det vi i dagsläget hämtar och sparar gällande medlemmar i vårt system är:
• Personnummer
• Födelsedatum
• Namn
• Mail och Telefonnummer
• Vilka föreningar inom förbundet personen är kopplad >ll och vilka roller personen har inom
förening/förbund
För föreningar/förbund hämtar vi:
• Organisa>onens typ
• Organisa>onsnummer (Gäller i dagsläget bara förbundet)
• Organisa>onskod
• Namnet i olika format
• Den adress som är sa0 som default i Idro0 online (Gäller i dagsläget bara förbundet)
• Hemsida. (Gäller i dagsläget bara förbundet)
Och de0a hämtar vi för samtliga personer/föreningar/förbund vi har >llgång >ll då vi inte har
möjlighet a0 ﬁltrera.
Vad händer om vi inte vill ha integra/onen, kan vi vägra över huvud taget?
A0 vägra kan ni absolut göra, det är helt upp >ll varje förbund/förening a0 godkänna exporten av
data. De0a kommer dock medföra de som är medlemmar i dessa organisa>oner inte kommer kunna
använda utbildningsportalen.
Vi vill också vara tydlig med a0 säga a0 bara för a0 informa>onen ﬁnns i vårt system så betyder det
absolut inte a0 den är öppen för allmänheten.
I dagsläget så är det bara förbundets organisa>onsnummer, namn och adress som är helt publika.
PersonuppgiAerna är endast >llgängliga för utbildningsansvariga, utvecklare och administratörer.

