Koppla föreningens IOL (Idrott online) till IUP (Idrottens Utbildnings
Plattform och iRef (Domaradministrativt system
SAFF använder IOL som medlemsdatabas och har därför valt att koppla sina övriga digitala
plattformar till IOL
IUP och iRef kommer delvis att bygga på en integration med IdrottOnline för inhämtning av
persondata. Denna integration görs för att säkerställa att vi kan identifiera personerna som
och knyta utbildningar, licenser och roller till personen som är inloggad. Det skapar också en
möjlighet för individuell inloggning för anmälan och tillgång till digital utbildning.
Vi vill med detta utskick göra våra medlemsföreningar medvetna om att en dataöverföring
på kommer att ske från IdrottOnline till IUP (Idrottens utbildningsplattform) och iRef.
I IUP kommer uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för administratör i Svenska
Amerikanskfotbollsförbundet samt för utbildare i de fall personen är anmäld till en
utbildning som den utbildaren är ansvarig för. Uppgifterna lagras över tid för att
dokumentera utbildningsbehörighet och -nivå såtillvida en person inte begär att få sina
uppgifter borttagna.
I iRef kommer uppgifterna endast vara tillgänglig för administratör i Svenska
Amerikanskfotbollsförbundet samt för ledamöter i de olika utskott som hanterar tävling och
domarfrågor men då endast i begränsad skala. Uppgifterna lagras över tid för att kunna ha
statistik på de domaruppdrag som gjort och att en domare ska kunna lämna sitt uppdrag och
sen återkomma senare utan att behöva börja om i sitt domarskap såtillvida en person inte
begär att få sina uppgifter borttagna.
Varje förening måste gå in och aktivera integrationen med ”UtbildningsPortal
Amerikanskfotboll” samt ”Tävlingsadministration Amerikansk Fotboll”
För hjälp med hur detta går till se:
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000034382-integration-med-externaapplikationer

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med idrottens
utbildningsverksamhet finns definierad i dokumentet ”BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Uppförandekod för idrottsrörelsen” och all persondata kommer att behandlas i enlighet med
GDPR.
Frågor gällande plattformarna och hanteringen av persondata ställs
till kansliet@amerikanskfotboll.com

