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Inledning 
 
Detta dokument innehåller detaljer och bestämmelser för dels behandlingen av 
personuppgifter i Golfens IT-system (GIT), dels tillgången till program och databas i GIT. 
 
Bestämmelserna träder i kraft den 25 maj 2018. Samma dag upphävs GIT-bestämmelserna 
(se dokumentet ”Ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter i GIT”) som trädde 
i kraft den 28 april 2007. 
 
 

Definitioner 
 
Användarrättighet Rätten att få använda GIT (alla delar eller viss del eller 

tjänst t ex GIT-API) vilken utfärdas genom att en fysisk 
eller juridisk person tilldelas inloggningsuppgifter (ID och 
lösenord) av Golfklubb, Golfbolag, intresseorganisation, 
GDF eller SGF. 

Behandling Motsvarar definitionen i dataskyddsförordningen. 

Driftsbolag Samlingsnamn för de juridiska personer som listas i 
punkten 2.5. 

GIT Golfens IT-system i dess helhet inklusive all mjukvara 
och de särskilt definierade delarna GIT-API, GIT-
databasen och GIT-stödsystem.  

GIT-API Applikationsprogrammeringsgränssnitt som ger  
GIT-stödsystem tillgång till uppgifter lagrade i GIT-
databasen. 

GIT-stödsystem Externa IT-system, exempelvis webbtjänster eller 
mjukvara, som via GIT API kommunicerar med GIT-
databasen och används för hantering av enkäter, 
kassasystem, ekonomiredovisning, scorekortshantering, 
golfstatistik m m.  

GIT-databasen Den centrala databasen i GIT, vilken bl a innehåller alla 
person- och datauppgifter som behandlas i GIT.  
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Golfanläggning Markområde som disponeras av Golfklubb, Golfbolag eller 
Driftsbolag och innehåller golfbana, korthålsbana, 
footgolfbana, träningsområde, andra markområden samt 
byggnader och faciliteter för att driva golfverksamhet, 
restaurang- och shopverksamhet.  

Golforganisation Samlingsnamn för samtliga juridiska personer som listas i 
punkterna 2.2-2.5. 

Golfspelare Fysisk person som uppfyller något av kriterierna i 
punkten 2.1. 

Golfverksamhet All verksamhet på Golfanläggningen som är relaterad till 
utövande eller administration av golfspelet och som helt 
eller delvis administreras med stöd av GIT.  

Gästspel När Golfspelare spelar golf eller deltar i tävling på 
Golfanläggning som drivs av annan organisation än 
Medlemsklubben. 

Medlemsklubb Den Golfklubb eller det Golfbolag som Golfspelaren är 
medlem i eller ansluten till. 

Medlemsregister Golfklubbs eller Golfbolags samlade register 
(personuppgifter) över samtliga Golfspelare som är 
medlemmar i Golfklubben eller har en avtalsmässig 
relation till Golfbolaget som ger Golfspelaren ett Golf-ID, 
golfhandicap och andra liknande golfrelaterade 
rättigheter. 

Min Golf En webbaserad tjänst på www.golf.se avsedd för 
Golfspelarens användning, och som kräver personlig 
inloggning. 

SGF Svenska Golfförbundet 

 
 
  

http://www.golf.se/
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1. Inledning – bestämmelsernas tillämplighet och omfattning 

 Bestämmelserna i detta dokument (GIT-bestämmelserna) är upprättade i syfte att 
säkerställa att personuppgiftsbehandlingar som görs i den golfrelaterade 
verksamheten i Sverige följer EU:s dataskyddförordning, övriga relevanta svenska 
lagar, föreskrifter och rättspraxis samt också följer idrottsrörelsens gemensamma 
bestämmelser, Idrottens Uppförandekod (RF 2018), och de bestämmelser och 
principer som beslutats av golfklubbar och SGF sedan antagandet av de nuvarande 
GIT-bestämmelserna 2007. 

 Bestämmelserna gäller för alla behandlingar av personuppgifter som innebär att 
den som utför behandlingen läser eller skriver en personuppgift till GIT-
databasen. Behandlingen kan utföras i någon del av GIT eller i andra i framtiden 
utvecklade programvaror eller tjänster för GIT. Behandlingen kan alltså även 
utföras med GIT-stödsystem, ett program som får tillgång till GIT-databasen via 
GIT-API eller genom ett program som läser eller skriver personuppgifter via 
webbtjänster i GIT som exempelvis Min Golf eller andra externa program, 
applikationer eller tjänster. 

 Behandlingar av personuppgifter som görs helt utan användning av GIT, och utan 
att läsa eller skriva data till GIT-databasen, faller utanför dessa bestämmelser, men 
omfattas av bestämmelserna i Idrottens Uppförandekod. 

 Bestämmelserna reglerar även den fysiska och tekniska tillgången till GIT och 
därigenom rätten att få tillgång till bl a personuppgifter lagrade i GIT-databasen. 

 GIT-bestämmelserna utgör s k övriga bestämmelser som Golforganisationer och 
Golfspelare är skyldiga att följa enligt Riksidrottsförbundets stadgar, SGF:s stadgar, 
Golfklubbens stadgar eller anslutningsavtalet mellan Golfbolag och SGF.  
 

2. Personer och organisationer som omfattas av bestämmelserna 

 Bestämmelserna gäller för personer - Golfspelare - som uppfyller någon av nedan 
angivna kategorier och kriterier 

a) medlem i Golfklubb,  

b) ansluten till Golfbolag,  

c) person som utan medlemskap eller anslutning deltar eller har deltagit i en 
golftävling, utbildning eller annan aktivitet arrangerad av en Golforganisation, 

d) person som utan medlemskap eller anslutning är eller har varit funktionär, 
anställd, ledare eller tränare inom en Golforganisation, 

e) tidigare medlem eller ansluten golfspelare till Golfklubb eller Golfbolag, och 

f) medlem i Intresseorganisation. 



 2018-02-28 4(15) 

 

Person som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna a–f ovan är därigenom 
definitionsmässigt en Golfspelare. 

 Bestämmelserna gäller för Golfklubb (medlemskategori M1 och M2 i SGF) och 
Golfbolag (anslutningskategori A1 eller A2 i SGF).  

 Bestämmelserna gäller för behandlingar som ska, eller får, utföras av 
Golfdistriktsförbund (GDF) eller av SGF. 

 Bestämmelserna gäller, i tillämpliga delar, för Intresseorganisationer inom 
golfverksamheten i Sverige (exempelvis PGA Sweden och Golfadministratörernas 
Förening), vilka medgetts rätt av SGF att använda GIT för bl a administration av 
föreningens medlemsregister.  

 Bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för näringsidkare som uppfyller någon av 
nedan angivna kategorier och kriterier.  

a) bolag som ägs av Golfklubb – koncernförhållande – och som genom avtal med 
Golfklubben ska driva och ansvara för Golfverksamhet på Golfanläggningen, 
upplåta spelrätter eller utföra arbetsuppgifter som annars ska utföras av 
Golfklubben,  

b) näringsidkare som inte ägs av golfklubb, men som äger, förfogar, driver eller 
ansvarar för (del av) Golfverksamheten på en Golfanläggning, upplåta 
spelrätter eller utför arbetsuppgifter som normalt utförs av Golfklubb, och som 
genom avtal med Golfklubb får tillgång till GIT för att administrera (del av) 
golfverksamheten, 

c) näringsidkare som genom avtal med Golfklubb eller Golfbolag driver shop-, 
tränar- eller restaurangverksamhet på Golfanläggningen, och där Golfklubben/ 
Golfbolaget har ett berättigat intresse av att näringsidkaren utför 
arbetsuppgifter inom ramen för Golfverksamheten som innefattar behandling 
av personuppgifter i GIT, och 

d) extern förening för golfspelare, eller bolag eller organisation som genom avtal 
med SGF får använda GIT för administration av golftävlingar. 

Samtliga ovannämnda juridiska personer benämns gemensamt Driftsbolag. 

 Bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för följande Externa aktörer  

a) leverantör av GIT-stödsystem, 

b) leverantör av hårdvara eller mjukvara till Golforganisation för användning i 
Golfverksamheten, 

c) leverantör av webbtjänster till Golforganisation för användning i 
Golfverksamheten, och 

d) program- och systemutvecklare eller driftsleverantör till GIT 
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3. Rättslig grund för behandlingarna 

 Om inget annat anges nedan görs behandlingarna av personuppgifter i GIT med 
stöd av artikel 6.1 b (fullgöra ett avtal). Det gäller bl a vid administration av 
medlemsuppgifter, tävlingsspel, sällskapsspel/tidbokning, administration av 
handicap och ekonomi- och kassahantering i samband med nämnda uppgifter och 
aktiviteter. 

 Övriga behandlingar, som inte kan härledas till punkten 3.1 ovan, görs med stöd av 
reglerna om intresseavvägning i artikel 6.1 f (t ex statistik, forskning, analyser och 
studier av utövandet av golfspelet, ranking och uttagningar i 
tävlingsverksamheten) med stöd av reglerna om rättslig förpliktelse artikel 6.1 c (t 
ex föreläggande från myndighet om att lämna ut relevanta personuppgifter) eller 
med stöd av reglerna om allmänt intresse artikel 6.1 e (t ex bidragsansökningar 
eller hantering av disciplinära ärenden). 

 Behandlingar av Golfspelares personuppgifter som inte görs i GIT (se punkten 1.2), 
och därmed inte omfattas av dessa bestämmelser, får behandlas med stöd av 
samtycke enligt artikel 6.1 a (t ex publicering av bilder och text på 
Golforganisations hemsida), för att fullgöra ett kundavtal enligt artikel 6.1 b (t ex 
försäljning av greenfee via anteckning i greenfeebok eller kassaregister) eller på 
den rättsliga grund som följer av bestämmelserna i Idrottens Uppförandekod. 
 

4. Rätt att förfoga över medlemsregister, personuppgiftsansvar m m  

 Golfspelarens rätt till sina egna personuppgifter regleras genom 
dataskyddsförordningen.  

 Golfklubben/Golfbolaget/Intresseorganisationen äger sitt Medlemsregister och 
övriga av Golfklubben/Golfbolaget/Intresseorganisationen registrerade 
datauppgifter i GIT-databasen (t ex tävling och tidbokning). 
Golfklubben/Golfbolaget/Intresseorganisationen har en exklusiv rätt att förfoga 
över dessa register och uppgifter. Golfklubben/Golfbolaget kan medge Driftsbolag 
rätt att utföra använda och behandla uppgifter i Medlemsregistret för något av de 
ändamål som anges i punkten 5.3. 

 Driftsbolag som inte ägs av Golfklubb (se punkten 2.5a), men som av Golfklubb fått 
rätt att använda GIT, har rätt att behandla Golfspelares personuppgifter för de 
ändamål som anges i punkten 5.3, förutsatt att det föreligger en avtalsmässig 
relation mellan Golfspelaren och Driftsbolaget (t ex att Golfspelaren köpt en 
spelrätt eller aktie av Driftsbolaget). Driftsbolaget äger de register och 
datauppgifter som bolaget på egen hand – inte på uppdrag av Golfklubben - lagrat i 
GIT-databasen (t ex tidbokning), och har en exklusiv rätt att förfoga över dessa 
register och uppgifter. Golfklubben/Golfbolaget är personuppgiftsansvarig för de 
behandlingar som Golfklubben/Golfbolaget utför i GIT.  



 2018-02-28 6(15) 

 

 Driftsbolag är personuppgiftsbiträde till Golfklubben/Golfbolaget i de fall de utför 
behandlingen på uppdrag av Golfklubben/Golfbolaget (exempelvis att personal på 
Driftsbolagen administrerar handicap), men personuppgiftsansvarig om 
behandlingen utförs självständigt (exempelvis att Driftsbolagen ensamt 
administrerar tidbokningen på Golfanläggningen). 

 SGF är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som SGF utför med stöd av 
punkten 5.5. 

 SGF är personuppgiftsbiträde för alla databehandlingar som utförs på central 
(teknisk) nivå och för databehandlingar som görs på uppdrag av 
Golfklubb/Golfbolag/Driftsbolag/Intresseorganisation/Extern aktör och för 
databehandlingar som görs inom ramen för utbildning och support till nämnda 
organisationer. 

 GDF är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som GDF utför med stöd av 
punkten 5.6. 

 En Extern aktör är alltid personuppgiftbiträde till den Golforganisation som 
aktören är leverantör eller samarbetspartner till.  
 

5. Tillåtna behandlingar av personuppgifter 

 Alla behandlingar som nämns i kapitel 5 är närmare beskrivna i den digitala 
användarmanualen för GIT som finns att läsa på webbadressen http://help.golf.se. 

 I bilaga A återfinns en förteckning över de uppgifter (datafält) som används i GIT-
databasen. Genom denna bilaga utför ansvarig Golforganisation den skyldighet 
som följer av dataskyddsförordningen och Idrottens Uppförandekod vad gäller att 
lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas i GIT. 

 Medlemsklubben (Golfklubb eller Golfbolag) får behandla Golfspelares 
personuppgifter i GIT för följande ändamål:  

a) administrera medlemsregister vilket innefattar bl a hantering av enskild 
persons uppgifter, men också att baserat på filtrering av personuppgifter ta 
fram sammanställningar och statistik, tilldela och fakturera avgifter, hantera 
kapitalinsatser, spelrätter eller aktier, hantera rätten att spela på Golfbanan 
samt övriga administrativa medlemsrelaterade rutiner och uppgifter som 
hanteras i GIT, 

b) administrera ekonomiska relationer vilket innefattar fakturering, 
reskontrahantering och betalningsregistrering samt rätten att överföra och 
behandla personuppgifter till för ändamålet relevanta GIT-stödsystem,  

http://help.golf.se/
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c) administrera golfhandicap vilket innefattar registrering av golfresultat och 
andra relevanta uppgifter samt utföra de behandlingar som följer av 
regelverket för golfens handicapsystem, 

d) administrera bokning av golftider vilket innefattar att på aggregerad nivå 
analysera spelfrekvens, spelrätter, spelmönster och reservationsregler, men 
även att exponera bokningsläget på skärmar på Golfanläggningen och i 
fristående terminaler, 

e) administrera golftävlingar vilket innefattar samtliga steg och processer från 
kallelse, inbjudan, uttagning och anmälan till datainsamling under tävlingen 
för livescoring, överföring och exponering till TV och digitala skärmar, men 
också efter genomförd tävling som resultatlistor, statistik, tabellhantering och 
spridning av data till åskådare, media, deltagare m fl. I efterbehandlingen ingår 
också att sammanställa tabeller, rankinglistor och prislistor,  

f) administrera utbildningar, kurser och lektioner vilket innefattar att anmäla 
Golfspelare till externt anordnade utbildningar, 

g) administrera andra sedvanliga verksamhetsrelaterade aktiviteter, t ex 
årsmöte, styrelse-och kommittémöte, fester och utflykter, 

h) administrera registeruppgifter om funktionärskap, uppdrag, kontaktperson, 
introduktionskort och andra former av roller och positioner som kan 
registreras i GIT, vilket innefattar att dessa personers kontaktuppgifter visas 
och överförs till andra Golforganisationer, men också visas på 
Golfklubbens/Golfbolagets informationssidor i Min Golf och andra liknande 
webbtjänster i GIT, 

i) administrera aktiviteter gentemot tidigare medlemmar eller anslutna 
Golfspelare i syfte att återvärva dessa (se punkten 2.1e), 

j) administrera register över fysiska personer som ansökt om medlemskap eller 
anslutning, vilket innefattar bl a hantering av enskild persons uppgifter, men 
också att baserat på filtrering av personuppgifter ta fram sammanställningar 
och statistik, tilldela och fakturera avgifter och hantera placering i kön,  

k) kommunicera och informera om verksamheten på den egna Golfanläggningen, 
Golfklubben och Golfbolaget, vilket även innefattar rätten att överföra och 
behandla personuppgifter till för ändamålet relevanta GIT-stödsystem, och att 
i informationen inkludera kommersiella budskap från samarbetspartners, 

l) via digitala kommunikationskanaler i GIT skicka e-post och andra former av 
digitala meddelanden och notiser om genomförda behandlingar i GIT,  

m) uppfylla rättigheter eller skyldigheter för Golfklubb eller Golfspelare som följer 
av stadgar, bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet, SGF, 
GDF, Golfklubben och/eller Golfbolaget. Denna uppgift innefattar att överföra 
personuppgifter till Riksidrottsförbundets verksamhetssystem, och 
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n) uppfylla rättigheter eller skyldigheter för Golfklubb eller Golfspelare som följer 
av lag, dom, beslut, föreskrifter eller förelägganden utfärdade av myndighet 
eller domstol. 

 Golfklubb eller Golfbolag, som inte är Medlemsklubb, får behandla Golfspelares 
(gästspelares) personuppgifter i GIT för följande ändamål:  

a) administrera bokning av golftider, vilket innefattar att analysera tidigare 
besök och därigenom beräkna priser, på aggregerad nivå analysera 
spelfrekvens, spelrätter, spelmönster och reservationsregler, exponera 
bokningsläget på skärmar och i fristående terminaler på Golfanläggningen 
samt följa upp besöket enligt punkterna d och e nedan, 

b) administrera deltagande i golftävlingar vilket innefattar samtliga steg och 
processer som anges i punkten 5.3e), 

c) administrera utbildningar, kurser och lektioner, 

d) via digitala kommunikationskanaler i GIT skicka e-post och andra former av 
digitala meddelanden och notiser om genomförda behandlingar i GIT, och 

e) kommunicera och informera om verksamheten på Golfanläggningen, 
Golfklubben och Golfbolaget, vilket även innefattar rätten att överföra och 
behandla personuppgifter till för ändamålet relevanta GIT-stödsystem, och att 
i informationen inkludera kommersiella budskap från Driftsbolag som anges i 
punkten 2.5. 

 SGF får självständigt behandla Golfspelares personuppgifter i GIT för följande 
ändamål:  

a) administrera avtalsmässiga relationer mellan SGF och Golfspelare, t ex att 
Golfspelaren beställt produkter eller tjänster från SGF eller anmält sig till en 
aktivitet arrangerad av SGF, 

b) administrera golftävlingar vilket innefattar samtliga steg och processer som 
anges i punkten 5.3e),  

c) administrera utbildningar och kurser innefattandes att föra register över 
genomförda utbildningar, 

d) administrera andra sedvanliga verksamhetsrelaterade aktiviteter, t ex 
årsmöte, styrelse-och kommittémöte, fester och utflykter, 

e) administrera registeruppgifter om funktionärskap, uppdrag, kontaktperson, 
introduktionskort och andra former av roller och positioner som kan 
registreras i GIT, vilket även innefattar att behandla roller och uppdrag som 
registrerats av annan Golforganisation, 

f) administrera elektroniska medlems- eller betalkort vilket innefattar rätten att 
överföra och behandla personuppgifter till för ändamålet relevanta GIT-
stödsystem,TE 
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g) administrera prenumerationsregister för tidningen Svensk Golf i tryckt eller 
digital form, eller annan form av central nyhetskanal, 

h) via digitala kommunikationskanaler i GIT skicka e-post och andra former av 
digitala meddelanden och notiser om genomförda behandlingar i GIT,  

i) informera via centrala utskick om verksamhet som bedrivs av SGF och innebär 
nyheter, kunskapsöverföring, erbjudanden, rättigheter eller skyldigheter 
till/för Golfspelaren,  

j) utföra forskningsuppgifter, statistiska eller vetenskapliga beräkningar och 
studier (medlemsstatistik m m) samt genomföra enkätundersökningar, och 

k) uppfylla andra rättigheter eller skyldigheter för SGF som följer av stadgar, 
bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet eller Förbundsmötet, 
eller andra behandlingar som är nödvändiga för att SGF ska kunna utföra 
uppdrag/uppgift som Förbundsmöte beslutat om.  

 GDF får självständigt behandla Golfspelares personuppgifter i GIT för följande 
ändamål:  

a) administrera avtalsmässiga relationer mellan GDF och Golfspelare, t ex att 
Golfspelaren beställt produkter eller tjänster från GDF eller anmält sig till en 
aktivitet arrangerad av GDF, 

b) administrera golftävlingar vilket innefattar samtliga steg och processer som 
anges i punkten 5.3e), 

c) administrera utbildningar och kurser innefattandes att föra register över 
genomförda utbildningar,  

d) administrera andra sedvanliga verksamhetsrelaterade aktiviteter, t ex 
årsmöte, styrelse-och kommittémöte, konferenser m m, 

e) administrera registeruppgifter om funktionärskap, uppdrag, kontaktperson, 
introduktionskort och andra former av roller och positioner som kan 
registreras i GIT, och 

f) uppfylla andra rättigheter eller skyldigheter för GDF som följer av stadgar, 
bestämmelser eller beslut fattade av Riksidrottsförbundet, SGF eller GDF:s 
årsmöte, eller andra behandlingar som är nödvändiga för att GDF ska kunna 
utföra uppdrag/uppgift som dess årsmöte beslutat om.  

 Intresseorganisation får behandla Golfspelares personuppgifter i GIT för följande 
ändamål:  

a) administrera medlemsregister vilket innefattar bl a hantering av enskild 
persons uppgifter, men också att baserat på filtrering av personuppgifter ta 
fram sammanställningar och statistik, tilldela och fakturera avgifter samt 
utföra övriga administrativa medlemsrelaterade rutiner och uppgifter som kan 
hanteras i GIT, 
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b) administrera ekonomiska relationer vilket innefattar fakturering, 
reskontrahantering och betalningsregistrering samt rätten att överföra och 
behandla personuppgifter till för ändamålet relevanta GIT-stödsystem, 

c) administrera utbildningar, kurser och lektioner vilket innefattar att anmäla 
Golfspelare till externt eller internt anordnade utbildningar, 

d) administrera andra sedvanliga verksamhetsrelaterade aktiviteter, t ex 
årsmöte, styrelse-och kommittémöte, fester och utflykter, 

e) administrera registeruppgifter om funktionärskap, uppdrag, kontaktperson, 
introduktionskort och andra former av roller och positioner som kan 
registreras i GIT, 

f) kommunicera och informera om organisationens verksamhet, vilket även 
innefattar rätten att överföra och behandla personuppgifter till för ändamålet 
relevanta GIT-stödsystem, och att i informationen inkludera kommersiella 
budskap från samarbetspartners, 

g) via digitala kommunikationskanaler i GIT skicka e-post och andra former av 
digitala meddelanden och notiser om genomförda behandlingar i GIT, och  

h) uppfylla rättigheter eller skyldigheter som följer av stadgar, bestämmelser eller 
beslut fattade av organisationens årsmöte. 
 

6. Behandlingar av personuppgifter som är uttryckligen förbjudna 

 En Golforganisation har inte rätt att använda annan Golforganisations 
Medlemsregister (helt eller delvis) för att informera om eller marknadsföra 
medlemskap, spelrätter, andelar eller aktier, eller annat erbjudande som kan 
likställas med en medlemsvärvarkampanj. 

 En Golforganisation har inte rätt att överföra Golforganisationens 
Medlemsregister (helt eller delvis) till tredje man för ändamålet och syftet att 
bedriva direkt marknadsföring mot Golfspelare.  

 En Golforganisation har inte rätt att behandla personuppgifter som tillhör annan 
Golforganisations Medlemsregister, för annat ändamål och syfte än att 
administrera den kundrelation som uppkommit när Golfspelaren bokat tid eller 
gästspelat på organisationens Golfanläggning, eller anmält sig till och deltagit i en 
golftävling, utbildning eller annan aktivitet anordnad av Golforganisationen. 
Personuppgifterna får endast användas inom ramen för den uppkomna 
kundrelationen och får inte användas för att erbjuda medlemskap eller andra 
former av marknadsföringsåtgärder. 

 En Extern aktör får inte på självständig grund behandla personuppgifter i GIT. Alla 
behandlingar som en Extern aktör gör måste dels inrymmas i uppdragsgivarens 
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(den personuppgiftsansvariges) rätt att behandla enligt kapitel 5, dels utföras i och 
för uppdragsgivarens Golfverksamhet. 

 Behandlingar som innebär att person- eller datauppgifter överförs till annan 
databas än GIT-databasen. Från detta förbud undantas överföringar som görs av 
uteslutande tekniska eller prestandamässiga skäl (t ex att data överförs till 
ekonomisystemets databas). 
 

7. Golfspelarens rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

 Golfspelaren kan via Min Golf såväl ta del av, som uppdatera och korrigera 
huvuddelen av de insamlade personuppgifterna. Genom denna tjänst utför 
ansvarig golforganisation den skyldighet som följer av dataskyddsförordningen 
och Idrottens Uppförandekod vad gäller att lämna ut information om 
personuppgiftsbehandlingarna samt registerutdrag. 

 Alla personuppgifter som behandlas i GIT ska vara korrekta och sakligt riktiga. 
Golforganisationerna ansvarar för att de personuppgifter som behandlas är riktiga 
och om nödvändigt uppdaterade. Personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga 
eller irrelevanta ska rättas eller raderas skyndsamt. Golfspelaren har alltid rätt att 
via Min Golf ändra sina egna personuppgifter, med undantag för namn, 
personnummer och Golf-ID. 

 Golforganisation får inte behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller politisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening hälsotillstånd eller sexualliv. 

 Om en Golfspelare begär det, t ex genom att lämna in läkarintyg om rätt att 
använda golfbil, får Golforganisationen registrera att Golfspelaren har rätt att 
använda golfbil.  

 Om en Golfspelare begär det, t ex genom att anmäla sig till en aktivitet inom 
Handigolfen, får Golforganisationen behandla relevanta och nödvändiga uppgifter 
om Golfspelarens funktionsnedsättning.  

 Golforganisation får enligt Idrottens Uppförandekod behandla relevanta, i sig 
känsliga, personuppgifter för att uppfylla regler och bestämmelser för anti-doping, 
disciplinära ärenden om bestraffning enligt RF:s stadgar.  

 Känsliga personuppgifter ska behandlas med särskild försiktighet och bara den 
hos Golforganisationen som för utförandet av sina arbetsuppgifter behöver ges 
åtkomst till känsliga personuppgifter ska ges sådan åtkomst.  
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8. Golfspelarens rätt till sekretess m m 

 Golfspelare kan begära att bli spärrad i GIT (”nixa sig”) från utskick enligt följande 
alternativ: 

• utskick från SGF, 
• utskick från GDF, 
• utskick från annan Golfklubb eller Golfbolag än Medlemsklubb, 
• automatiskt genererade mejlbekräftelser om bokning/ombokning/avbokning av 

starttid på Golfanläggning. Gäller även vid bokning på Medlemsklubbs 
Golfanläggning, och 

• automatiskt genererade mejlbekräftelser om anmälan/avanmälan eller 
publicering av starttid i golftävling. Gäller även vid tävlingsspel på 
Medlemsklubbs Golfanläggning. 

Begäran om sådan spärrning ska göras till Medlemsklubb alternativt genom egen 
registrering i Min Golf. 

 Golfspelare har en förbehållslös rätt till anonymitet i all form av material 
(webbsidor, rapporter, texter m m) som ska publiceras eller spridas utanför en 
begränsad personkrets. Detta gäller särskilt på rapporter och förteckningar som 
ska publiceras på klubbens hemsida, i Min Golf, i sociala medier eller i 
klubbtidning.  

 Rätten till anonymitet enligt punkten 8.2 kan dock begränsas i samband med 
deltagande i en enskild golftävling, om Golforganisationen tydligt reglerat i 
tävlingsbestämmelserna att deltagarna inte kan vara anonyma i de rapporter och 
information som ska publiceras öppet kring tävlingen. Golfspelarna måste dock 
tydligt i samband med att anmälan ska göras, informeras om att rätten till 
anonymitet inte gäller vid den aktuella tävlingen. Golforganisationen kan också i 
tävlingsbestämmelserna reglera att personuppgifter kommer att överföras och 
publiceras öppet på internet, sociala medier, andra mediekanaler samt efter 
tävlingen bearbetas i uppföljande statistik och tabeller. 

 Golfspelare som har s k skyddad identitet har rätt till utökad sekretess i GIT. Med 
utökad sekretess menas att personens kontaktuppgifter döljs (även för 
Medlemsklubben), att personen tilldelas ett nytt Golf-ID som inte är knutet till 
födelsedatum och även att alias-namn och adress kan registreras. SGF ansvarar 
för registreringen av utökad sekretess, vilken genomförs på begäran av 
Golfspelarens Medlemsorganisation.  
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9. Identifikationsnummer – Golf-ID 

 Golforganisation får och ska registrera personnummer, förutsatt att Golfspelaren 
tillfrågats och lämnat ut fullständigt personnummer, i syfte att undvika 
dubbelregistrering i GIT, för att möjliggöra säker överföring till GIT-stödsystem 
eller Riksidrottsförbundets verksamhetssystem IdrottOnline (bl a 
bidragsansökningar) eller för att fullgöra upplysningsskyldighet enligt lag. 

 Varje Golfspelare ska tilldelas ett unik Golf-ID baserat på Golfspelarens 
födelsedata (ÅÅMMDD). Golfspelare har rätt att via anmälan till den Golfklubb eller 
det Golfbolag Golfspelaren tillhör, byta Golf-ID till ett Golf-ID som baseras på 
annan sifferkombination än det egna födelsedatumet. 
 

10. Gallring och radering av personuppgifter 

 Golfklubb och Golfbolag har rätt att radera en Golfspelare som avlidit, blivit 
felaktigt registrerad, eller som ångrat sig och inte vill fullfölja sin medlemsansökan 
till Golfklubb eller anslutning till Golfbolag. En Intresseorganisation har en 
motsvarande rätt att radera en person, förutsatt att personen inte har eller har haft 
en relation till Golfklubb/Golfbolag. 

 SGF ska årligen genomföra automatiska gallringar av personuppgifter i GIT-
databasen. Golfspelare som saknar relation till Golforganisation och vars senaste 
utträdesdatum eller giltighetsdatum är passerat med minst 12 månader. 

 För att en Golfspelare ska kunna raderas eller gallras ur GIT måste följande villkor 
vara uppfyllda: 

• personen har ingen ekonomisk relation till den egna 
Golfklubben/Golfbolaget/Intresseorganisationen, 

• personen har ingen relation till annan 
Golfklubben/Golfbolaget/Intresseorganisationen, 

• personen har inte någon framtida tidbokning, 
• personen är inte registrerad på något uppdrag, 
• personen är inte registrerad som deltagare i någon framtida tävling, och  
• personen har inte någon aktiv och giltig avgift. 

 

 När en Golfspelare raderats eller gallrats ur GIT-databasen kvarstår nedan angivna 
personuppgifter i GIT-databasen. Denna arkivering görs i syfte att dels förhindra 
att Golf-ID återanvänds, dels uppfylla kraven i det internationella regelverket för 
handicap om att en spelares handicap ska lagras i upp till tio år. En Golfspelare som 
markerats som ”avliden” i GIT-databasen raderas eller gallras dock helt. Följande 
uppgifter sparas: 
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• Personnr  
• Golf-ID 
• Namn 
• Senast registrerad handicap 
• Datum för senaste ändringen i handicap-registret 
• Utträdesdatum 
• Datum för borttag 
• Golf-ID för den person som utfört behandlingen  
• Datum och klockslag för när behandlingen utfördes 

 En raderad eller gallrad Golfspelares personuppgifter kvarstår dock alltid i GIT-
databasen vad avser historiska tävlingsresultat och tävlingsstatistik. 

 SGF ska via ett digitalt formulär i Min Golf administrera Golfspelares skriftliga 
begäran att med stöd av reglerna om rätten att bli glömd i artikel 17 i 
dataskyddsförordningen, få en eller flera personuppgifter raderade ur GIT. SGF ska 
tillställa den ansvariga Golfklubben/Golfbolaget/Intresseorganisationen en 
färdigställd utredning med förslag till beslut. 
Golfklubbens/Golfbolagets/Intresseorganisationens beslut att radera en eller flera 
uppgifter ur GIT-databasen ska genomföras av SGF i de fall där nämnda 
organisationer inte har tillgång till uppgiften själv. 

 SGF ansvarar för att transaktionsdata (t ex tidbokningar) gallras, rensas och 
avidentifieras kontinuerligt och i enlighet med de tidsregler som följer av 
dataskyddsförordningen och myndighetsföreskrifter.  
 

11. Användarrättigheter till GIT 

 Reglerna i kapitel 11 gäller alla former av Användarrättigheter som kan tilldelas en 
fysisk eller juridisk person, d v s även Användarrättigheter till GIT-API, Min Golf, 
Min Golf Företag, Min Golf Utlandsbokning och andra av SGF, framtida, 
utvecklade tjänster inom GIT. 

 Det är förbjudet att dela på Användarrättigheter till GIT. Person som erhållit en 
användarrättighet får inte dela denna med annan person. Inloggningsuppgifterna 
ska hållas hemliga. 

 Golfklubb och Golfbolag som har betalt den av SGF årligen beslutade GIT-avgiften 
(se 3 kap 8 och 9 §§ SGF:s stadgar) har rätt att använda samtliga delar av GIT. 
Driftsbolagets rätt att använda GIT är helt avhängigt att Golfklubben eller 
Golfbolaget har rätt att använda GIT. 

 Golfklubb, Golfbolag och Driftsbolag ansvarar för utfärdandet av 
användarrättigheter i GIT, och bestämmer således vem (anställd, konsult eller ideell 
ledare) som ska ha tillgång till klubbens medlemsregister via GIT. 
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 Golfklubb och Golfbolag har rätt att genom avtal med Driftsbolag utfärda 
nödvändiga användarrättigheter till Driftsbolaget. 

 SGF har rätt att i egenskap av personuppgiftsbiträde utföra nödvändiga 
behandlingar i GIT, och således kunna få tillgång till samtliga lagrade person- och 
datauppgifter. 

 Alla Golforganisationer är skyldiga att övervaka utfärdade användarrättigheter 
och ansvarar också för att inga obehöriga personer har tillgång till GIT. 
 

12. Sanktioner 

 Av Idrottens Uppförandekod följer att vid misstanke om överträdelse av dessa 
bestämmelser ska SGF, eller, om misstanken rör SGF, Riksidrottsförbundet initiera 
en utredning om överträdelsen.  

 Om SGF under utredningen kommer fram till att det finns skälig misstanke om att 
överträdelse begåtts eller alltjämt begås, har SGF rätt att omgående begränsa risken 
för fortsatt skada genom att stänga av Golfklubbens, Golfbolagets, 
Intresseorganisationens, SGF:s, Driftsbolagets, Externa Aktörens, Golfspelarens 
och/eller den enskilde användarens tillgång till GIT.  

 En avstängning enligt punkten 12.2 ska upphävas när den avstängda 
organisationen vidtagit nödvändiga åtgärder för att undvika fortsatt risk för 
skada. 

 Om utredning visar att överträdelse skett, och rättelse inte sker trots påpekande, 
eller om överträdelsen är av allvarlig art, ska den organisation och/eller person som 
utfört behandlingen, anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.  

 I mycket allvarliga fall och om rättelse inte sker trots upprepade påpekanden, har 
SGF rätt att överväga uteslutning av Golfklubben enligt 3 kap. 5 § SGF:s stadgar 
eller att säga upp anslutningsavtalet med Golfbolaget.  

 I mycket allvarliga fall och om rättelse inte sker trots upprepade påpekanden, har 
SGF rätt att vägra Intresseorganisation, GDF, Driftsbolag eller Extern aktör fortsatt 
eller återställd tillgång till GIT. Ett sådant beslut får gälla tills den avstängda 
organisationen kan styrka att de påtalade bristerna är rättade och det inte längre 
föreligger sannolika skäl för att den åberopade överträdelsen ska upprepas. 
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