DATAEXPORT FRÅN IDROTTONLINE TILL IUP
För Svemos medlemmar som går digitala utbildningar i IUP (Idrottens utbildningsplattform), hämtar IUP data
från klubbens IdrottOnline via en så kallad API. Klubben behöver därför godkänna IUP som applikation i
IdrottOnline. Detta gör att klubbens medlemmar som går en utbildning via plattformen får sina
utbildningsresultat registrerade i IUP. Licenser kan sedan utfärdas enligt utbildningsresultaten. Varje medlem får
en översikt på sina utbildningar i IUP.
Vilken data delar klubben via IdrottOnline med IUP?
När klubben godkänner IUP som applikation i IdrottOnline, får Svemo tillgång till all data om klubben och dess
medlemmar. Detta inkluderar medlemmarnas personuppgifter. Svemo använder dock endast data som är relevant
för utbildningar i IUP.
För personer använder Svemo följande data från IdrottOnline för IUP:
-

Namn
Personnummer
E-post-adress
Telefonnummer
Vilka föreningar inom förbundet personen är kopplad till
Vilka roller personen har inom föreningen
Vilka roller personen har inom förbundet

För klubbar och distrikt använder Svemo följande data från IdrottOnline för IUP:
-

Organisationstyp
Organisationsnummer
Organisationskod
Klubbens namn i olika format
Klubbens adress som är satt som default i IdrottOnline (Gäller i dagsläget endast distrikt)
Klubbens hemsidesadress (Gäller i dagsläget endast distrikt)

Vilken data exakt förs över via API från klubben till Svemo och IUP?
Den tekniska beskrivningen finns på IdrottOnline: https://devportal.idrottonline.se/export-service-docs
Svemo använder sig av följande parameter/metoder för att hämta data till IUP:
Helpers: roletypecategories, organisationtypes
Persons: personsimport
Organisations: organisationsimport
Vad händer om en klubb inte godkänner applikationen IUP i klubbens IdrottOnline?
Att inte godkänna applikationen betyder att klubbens medlemmar inte kan gå digitala utbildningar i IUP.
Svemo tar GDPR på största allvar och delar inte med sig någon data från IUP till andra organisationer.
I IUP är därför endast klubbens organisationsnummer, namn och adress publika. Personuppgifterna är endast
tillgängliga för utbildningsansvariga, utvecklare och administratörer. Föreningsadministratörer kan endast se
personuppgifter för den egna klubbens medlemmar.
Frågor? Mejla till iup@svemo.se .
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