
 

Eidskog Fotball - normer for dataregistrering 

Formål 
EIDSKOG FOTBALL har som personvernmål å fremstå som en profesjonell og seriøs aktør ved behandling 
av personopplysninger. Klubbens norm har tatt utgangspunktet i Norges Idrettsforbund&Olymiske komitees 
bransjenorm for databehandling. Idretten er ifølge Datatilsynet den første i Norge som har laget en 
bransjenorm for databehandling, og dette viser at Idretten tar personvern på alvor. Bransjenormen for Idrett 
gjelder for EIDSKOG FOTBALL og det følgende som beskrives i klubbnormen er retningslinjer som kommer 
i tillegg til Idrettens bransjenorm.  
 
I forbindelse med publisering via internett, er det forskjellig hva som er tilgjengelig for personer med 
brukernavn/passord og for øvrige lesere på hjemmesiden. Personopplysninger utover fornavn/etternavn er 
ikke tilgjengelig for andre enn trenere og oppnevnte web-assistenter for laget. Portrettbilder av lagets spillere 
vil kun være tilgjengelig dersom medlemmet (eller dets foresatte) har samtykket til dette. 

EIDSKOG FOTBALL kontaktperson(er)  
Kontaktperson(er) i EIDSKOG FOTBALL angående registrerte personopplysninger er; 
Thorbjørn Bjørknes, mobil 92841191, tbjorkne@bbnett.no 

Hjemmelsgrunnlag for behandlingen og formålet med registreringen 

Kun nødvendige opplysninger for å oppfylle medlemsavtalen skal registreres 
Ved medlemsinngåelse registreres det følgende opplysninger om personen;  

• Fornavn 
• Etternavn 
• Adresse 
• Telefon/mobiltelefon 
• Kjønn 
• Fødselsdato 
• Mailadresse(til en foresatt for de under 18 år) 
• Hvilke(t) lag medlemmet spiller på 
• Evt. hvilke(t) lag personen trener 
• For øvrig generell informasjon tilknyttet personens engasjement i klubben  

 

Den registrertes rettigheter 

Registrering av personopplysninger – innhenting av samtykke 
Ettersom det er ønskelig å publisere personopplysningene på internett, er det nødvendig med et aktivt 
samtykke fra medlemmet. Det er i følge Personvernloven ikke krav om at samtykket skal være skriftlig. 
EIDSKOG FOTBALL har mål om elektronisk innhenting av samtykke. Klubben har følgende organisering av 
innhenting av samtykket;  
 
Elektronisk samtykke ved avhuking i Web-løsning ved første gangs pålogging 



Ved pålogging i Web-løsningen må medlemmet huke av for Ja/Nei for følgende; samtykke til publisering av 
personopplysninger og publisering av portrettbilde.  
 
For medlemmer under 18 år kreves det et samtykke fra en foresatt, og derfor må medlemmer under 18 år 
registreres med epostadressen til en foresatt.  
Frem til samtykke er innhentet eller reservasjon er mottatt, plikter EIDSKOG FOTBALL å publisere 
medlemmet på en slik måte at medlemmet ikke kan gjenkjennes vha. ”Fornavn, Første bokstav i etternavn” og 
uten visning av portrettbilde. 
 
EIDSKOG FOTBALL plikter å innhente samtykke spesielt til eventuelle andre bruksformål av 
medlemsinformasjon enn organisasjonsarbeid i henhold til kap 7.2 i Idrettens bransjenorm. 
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