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1.

Dokumentet

Ändamålsbeskrivningen är ett för alla parter – Svenska Golfförbundet, SGF
Golfsystem och övriga bolag inom SGF (alla gemensamt SGF),
Golfdistriktsförbunden (GDF) och Golfklubbarna (GK) –bindande dokument,
regelverk, som styr hur personuppgifter får behandlas inom ramen för Golfens ITsystem, GIT.
Ändamålsbeskrivningen mm version 1 utarbetades i samband med att GIT togs i drift
februari 2004.
Till Förbundsmötet 2007 utarbetade SGF Golfsystem ett förslag på reviderad
Ändamålsbeskrivning mm. Styrelsen för Svenska Golfförbundet antog förslaget och
förde fram det som en proposition till Förbundsmötet.
Förbundsmötet beslöt, efter bifall till Stockholms GDF hemställan om tillägg av
punkten 7 mm, att fastställa Ändamålsbeskrivningen version 2.
I detta dokument regleras även ett antal närliggande frågor rörande
registreringsförfaranden i GIT, exempelvis hanteringen av Golf-ID och
personnummer. Dessa delar har beslutats av SGF Golfsystem och är föremål för
kontinuerlig revidering.
VD för SGF Golfsystem är ägare av dokumentet.
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2.

Bakgrund

I samband med övergången från GK96 till GIT skapades en central databas bestående
av samtliga golfklubbars lokala medlemsregister. Samtidigt avvecklades de två
fristående SGF-databaserna för prenumerationsregistret till Svensk Golf respektive
det digitala Golfkortet/Medlemskortet. Uppgifterna till Svensk Golf och Golfkortet
hämtas numera direkt från GIT-databasen. Sammanfattningsvis innebär detta att
samtliga tidigare närmare 495 lokala dataregister samlats i en gemensam databas.
Med GIT och den centrala databasen har en rad nya möjligheter öppnats som kan
underlätta klubbarnas arbete och utveckla verksamheten. Genom effektiva rutiner kan
GIT bli ett verktyg för att minska GK:s, GDF:s och SGF:s administrativa kostnader.
GIT-systemet måste vara omgärdat av ett regelverk och brandväggar som begränsar
missbruk i hanteringen av personuppgifter. Såväl den enskildes integritet som
klubbarnas medlemsregister. Regelverket följer relevant lagstiftning, bl a
personuppgiftslagen (”PuL”) som reglerar hur personuppgifter får behandlas och
upphovsrättslagen som reglerar äganderätten till dataregistren.
Hösten 2006, efter tre års användande av GIT, kunde det konstateras att den
Ändamålsbeskrivning och policy som tillämpats för utbyte av data mellan klubbarna
(t ex vid greenfeespel) och mellan klubbar och förbund (t ex för utskick av central
information) i mångt och mycket var och är ett hinder mot såväl
kostnadsbesparningar som verksamhetsutveckling.
Det fanns således ett uttalat behov från såväl GK, GDF som SGF att utvidga
ändamålet för GIT, men även att inom ramen för nuvarande ändamål (ver 1)
komplettera regelverket med fler uttryckligen tillåtna behandlingar. Det gällde
primärt en utökad tillgång till adress- och telefonuppgifter för att möjliggöra direkt
kommunikation mellan klubb och golfspelare, eller GDF/SGF och enskild
golfspelare. Mot den bakgrunden utarbetades den Ändamålsbeskrivning (ver 2) som
antogs av Förbundsmötet den 28 april 2007.
Beslutet att fastställa Ändamålsbeskrivningen ver 2 öppnade för att Golfklubbarna,
GDF och SGF kan göra ett antal kompletterande behandlingar. Den enskilda
golfklubben får exempelvis numera läsa adressuppgifter till gästspelare eller
tävlingsdeltagare från andra klubbar. SGF och GDF kan hämta/läsa adress- och
namnuppgifter för att göra centrala utskick till golfspelare.
De nya behandlingarna som blev tillåtna efter Förbundsmötets beslut 2007 återfinns i
punkterna 5.1.1.8 - 5.1.1.9 (GK), 5.1.2.5 - 5.1.2.8 (SGF) och 5.1.3.1 - 5.1.3.2 (GDF).
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3.

Krav enligt personuppgiftslagen, PuL

Av PuL följer att personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna
och berättigade, ändamål. Uppgifterna får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt
med dessa ändamål. De specifika personuppgifter som behandlas måsta vara
adekvata och relevanta i förhållande till de angivna ändamålen för behandlingen.
Med behandling avses de flesta arbetsuppgifter som utförs i GIT, t ex registrering av
medlem, lottning av tävling och bokning av starttid.
Ändamålen för behandlingen kan ändras över tiden, men behandlingarna får inte vara
i strid med PuL och inte heller gå utanför vad de registrerade medlemmarna rimligen
kan förvänta sig. Det är i och för sig tillåtet att sälja adressuppgifter till tredje man för
exempelvis marknadsföring av produkter eller tjänster, men ett medlemsregister bör
normalt sätt inte användas för direkt marknadsföring.
Huvuddelen av behandlingarna i GIT görs i enlighet med 10 § PuL, vilken
föreskriver att personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har
lämnat sitt samtycke till behandlingen (tex vid anmälan till tävling) eller om
behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras
(t.ex. att föra ett medlemsregister för att bl.a. kunna fakturera medlemsavgifterna).
Den som har rätt att behandla de insamlade uppgifterna är personuppgiftsansvarig
och ytterst ansvarig för att behandlingen är laglig och att uppgifterna alltid behandlas
på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Den personuppgiftsansvarige kan anlita
ett personuppgiftsbiträde för att utföra behandlingarna.
Golfklubben är personuppgiftsansvarig för alla behandlingar som sker i klubbens
regi. SGF Golfsystem förvaltar GIT inklusive databasen och är därmed
personuppgiftsbiträde till golfklubben för de behandlingar som görs på central nivå (t
ex årsrevision av hcp).
Klubbens ansvar omfattar endast egen behandling. Om medlemmen X från klubben
A deltar i en tävling på klubben B är det klubben B som ansvarar för att behandlingen
följer reglerna i PuL. På motsvarande sätt ansvarar SGF för att behandlingen av
adresser mm till Svensk Golf och Golfkortet följer PuL och andra tillämpliga
regelverk.
Personuppgifter får inte av GDF eller SGF lämnas ut till tredje man för direkt
marknadsföring mot golfspelare. Med tredje man avses också golfklubb.
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4.

Exponering av personuppgifter

Tidigare kunde golfklubben endast läsa och redigera postadresser, telefonnummer
och e-postadress för klubbens medlemmar. Vid greenfeespel eller tävling såg
värdklubben endast golf-ID, namn, kön, födelseår, aktuellt hcp och hemmaklubb för
gästen. Med den nya Ändamålsbeskrivningen (ver 2) utvidgas uppgifterna som blir
synliga för värdklubben till att även omfatta adress- och telefonuppgifter. Dock finns
fortfarande ett antal restriktioner och begränsningar för att förhindra missbruk av
annans klubbs personuppgifter. Med Ändamålsbeskrivningen (ver 2) tillfördes
sammanfattningsvis behandlingarna under kapitel 5 nedan.
SGF hämtar prenumerationsuppgifter till Svensk Golf från GIT-databasen. Uppgifter
för tillverkning av Golfkorten skickas från GIT till utsedd leverantör, EnterCard, som
administrerar Golfkortet, kontrollerar mot GIT att en person som ansökt om
Golfkortet MasterCard är aktiv medlem i uppgiven golfklubb. Utöver dessa klart
begränsade ändamål använder SGF uppgifter i GIT-databasen för ett antal
nödvändiga statistiska beräkningar (främst medlems- och hcp-statistik). SGF får
genom nya Ändamålsbeskrivningen (ver 2) rätt att hämta adressuppgifter i GIT för ett
par specificerade ändamål vilka framgår av punkterna 5.1.2 nedan.
Göteborgs GDF har fått sina medlemsklubbars skriftliga tillstånd att från SGF
Golfsystem beställa adressuppgifter till tidningen Göteborgsgolfaren. Dalarnas GDF
har fått tillstånd från distriktets klubbar att hämta personuppgifter i GIT om juniorer
och ledare på distriktsnivå. Andra GDF beställer adressuppgifter från SGF
Golfsystem för att administrera inbjudningar till olika distriktsaktiviteter. GDF får
genom nya Ändamålsbeskrivningen (ver 2) en generell rätt att hämta adressuppgifter
i GIT för ett par specificerade ändamål vilka framgår av punkten 5.1.3 nedan.
Externa förfrågningar från personer och företag utanför SGF skickas regelmässigt till
klubbarna för beslut. Frågor som rör SGF:s centrala behandlingar skall redovisas till
CeGIT (se punkten 5.3).
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5.

Ändamål för behandlingarna av personuppgifter i GIT

Innehållet i kapitel 5 beslutades på Förbundsmötet 2007.
Med Golfspelare avses person som är föremål för sådan behandling i GIT som
omfattas av PuL. Regelverket omfattar alla personer vars personuppgifter behandlas.
Det finns alltså inget krav på medlemskap i svensk golfklubb, nationalitet eller att
vederbörande ens spelar golf.
5.1.

Tillåtna behandlingar

Följande behandlingar av personuppgifter får göras i GIT.
5.1.1.

Golfklubb

Golfklubb får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT för följande ändamål:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Administrera medlemsregister med till person hörande medlemsrelaterade
ekonomiska transaktioner (avgifter, insatser, andelar/aktier mm).
Administrera aktuellt och historiskt handicapregister.
Administrera golftävlingar.
Administrera utbildningar.
Administrera andra sedvanliga föreningsaktiviteter (möten, fester mm).
Administrera bokning av starttider på egen eller anvisad anläggning.
Uppfylla rättigheter eller skyldigheter för Golfklubb eller Golfspelare som
följer av stadgar, bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet,
Svenska Golfförbundet, Golfdistriktsförbundet och/eller Golfklubben.
Behandla adress- och telefonuppgifter för Golfspelare som gästspelat på
Golfklubben. Tillgång till uppgifterna medges först om och när
Golfspelaren betalt greenfee, spelat eller deltagit i klubbaktivitet eller det
på annat sätt uppkommit en avtalsmässig kundrelation mellan spelaren och
golfklubben. Personuppgifterna får endast användas inom ramen för den
uppkomna kundrelationen och får inte användas för erbjudande om
medlemskap eller andra marknadsföringsåtgärder.
Behandla personuppgifter för Golfspelare som anmält sig eller deltagit i
tävling arrangerad av klubben. Personuppgifterna får användas endast
under förutsättning att Golfspelaren inte motsatt sig detta genom notering i
Min Golf.

Anmärkning: Programvaran i GIT utformas på ett sådant sätt att missbruk av
uppgifterna förhindras eller i vart försvåras. Att värdklubben får tillgång till en
enskild persons adressuppgifter innebär därför inte att värdklubben får tillgång till en
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annan golfklubbs samlade medlemsregister. Datainspektionen har utfärdat riktlinjer
för kundregister och kundklubbar vilka kommer att inarbetas i GIT.

5.1.2.

SGF

SGF får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT, och således läsa/bearbeta
uppgifter i GIT-databasen som tillhör Golfklubbarna, för följande ändamål:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Utfärda elektroniskt medlemskort, Golfkortet, med eller utan
betalfunktion.
Administrera prenumerationsregister för tidningen Svensk Golf.
Utföra statistiska eller vetenskapliga beräkningar och studier
(medlemsstatistik mm).
Uppfylla andra rättigheter eller skyldigheter för SGF som följer av stadgar,
bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet eller
Förbundsmötet.
Behandla personuppgifter för Golfspelare i syfte att informera
Golfspelaren via centrala utskick om verksamhet som bedrivs av SGF och
innebär erbjudanden, rättigheter eller skyldigheter för Golfspelaren.
Behandla personuppgifter för Golfspelare som deltagit i tävling eller annan
av SGF anordnad aktivitet i syfte att informera Golfspelaren via centrala
utskick om dessa eller andra motsvarande verksamheter som bedrivs av
SGF. Personuppgifterna får användas endast under förutsättning att
Golfspelaren inte motsatt sig detta genom notering i Min Golf.
Behandla personuppgifter för Golfspelare som ingår/ingått avtalsmässig
relation med SGF, t.ex. genom att beställa produkter eller tjänster från SGF
eller anmäla sig till aktiviteter arrangerade av SGF.
Utföra behandlingar av personuppgifter som är nödvändiga för att SGF
skall kunna utföra uppdrag/uppgift som Förbundsmöte beslutat om.

Anmärkning: Med ”personuppgifter” avses här namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, födelseår, hemmaklubb, hcp, kön och golf-ID. Uppgifterna får inte
lämnas ut till tredje man, t ex tävlingssponsor. All behandling skall ske i SGF:s regi.
Punkten 8 avser bl a utredningsuppdrag som SGF skall utföra på Förbundsmötets
uppdrag, och där det finns berättigade skäl att exempelvis genomföra enkäter eller
göra statistiska beräkningar.
Avseende punkten 5.1.2.5 ovan, se även punkten 5.3 nedan.
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5.1.3.

GDF

GDF får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT, och således läsa/bearbeta
uppgifter i GIT-databasen som tillhör Golfklubbarna, för följande ändamål:
1.
2.

Behandla personuppgifter för Golfspelare som av Golfklubb anmälts till
aktivitet eller uppdrag inom ramen för GDF:s verksamhet.
Behandla personuppgifter för Golfspelare som deltagit i tävling eller annan
av GDF anordnad aktivitet i syfte att informera Golfspelaren via centrala
utskick om dessa eller andra motsvarade verksamheter som bedrivs av
GDF. Personuppgifterna får användas endast under förutsättning att
Golfspelaren inte motsatt sig detta genom notering i Min Golf.

Anmärkning: Med ”personuppgifter” avses här namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, födelseår, hemmaklubb, hcp, kön och golf-ID. Uppgifterna får inte
lämnas ut till tredje man, t ex tävlingssponsor. All behandling skall ske i GDF:s regi
genom användning av programvaran till GIT, eller genom att SGF Golfsystem förser
GDF med relevanta datalistor.

5.2.

Behandlingar som är uttryckligen förbjudna

Följande behandlingar är uttryckligen förbjudna:
1.

2.

Överlämnande av personuppgifter till tredje man för direkt marknadsföring
mot Golfspelare. Sådan behandling är tillåten endast om klubben antagit en
intern policy som medger utlämnade av personuppgifter till tredje man,
och klubbens medlemmar informerats i förväg om behandlingen.
Bearbetning, läsning, spridning eller annan form av behandling varigenom
annan Golfklubb, GDF eller SGF – utan tillstånd från den berörda klubben
– bereds tillgång till klubbens medlemsförteckning.

Anmärkning: Med uttrycket ”tredje man” i denna Ändamålsbeskrivning avses också
annan golfklubb än den vars personuppgifter frågan avser.

5.3.

Etiska frågor

Det centrala GIT-rådet (CeGIT) skall för bedömning underställas planerat utnyttjande
av GIT-systemet för SGF:s marknadsföringsåtgärder. CeGIT har också uppgiften att
uttala sig i anmälda fall av utnyttjandet av GIT-systemet som part anser strida mot
denna Ändamålsbeskrivning.
<slut>

