IdrottOnline Klubb erbjuds i sitt grundutförande utan kostnad för er förening.
Förutsättningen är att ni accepterar följande avtal. Avtalet upprättas mellan er förening
och Riksidrottsförbundet (RF).
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1. Definitioner
”IdrottOnline” är konceptnamnet på RF:s lösningar för förbund och föreningar. Konceptet
innehåller många olika delar varav IdrottOnline Klubb är en. Accepterat avtal innebär att
föreningen accepterat de regler och förutsättningar som RF ställer för att föreningen fritt ska
kunna nyttja IdrottOnline Klubb. IdrottOnline Klubb är den samlade beteckningen på de
tjänster IdrottOnline erbjuder idrottsföreningar och dess idrotter via Internet.
Föreningen är den juridiska person vilken har formella rättigheter och skyldigheter i enlighet
med detta avtal. Föreningen ansvarar även för arbetsrum inom föreningen samt eventuella
webbsidor för sina idrotter inom IdrottOnline Klubb. Administratören är den person inom
föreningen som kan registrera information i IdrottOnline Klubb och har det dagliga ansvaret
för att föreningen uppfyller sina förpliktelser enligt detta avtal och personuppgiftslagen.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Den registrerade är den person som en personuppgift avser.

2. Avtalets omfattning
Avtalet ger tillgång till IdrottOnline Klubb i den vid var tid gällande omfattning som är i drift.
RF förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan göra ändringar i IdrottOnline när så blir
nödvändigt på grund av ändring i lag, offentliga påbud eller liknande. Tilläggstjänster kan
komma att erbjudas föreningar med eller utan kostnad. Avtalet omfattar inte tillgång till det
nät föreningen utnyttjar för uppkoppling mot Internet eller den utrustning eller programvara
som behövs för att få tillgång till IdrottOnline Klubb. Genom avtalet ges RF rätten att sälja
reklamplats på föreningens IdrottOnline Klubb sidor samt publicera logotyper för RF:s
samarbetspartners. Detta är en av förutsättningarna för att RF ska kunna erbjuda föreningen
IdrottOnline Klubb utan kostnad.

3. Förhållande mellan föreningen, administratören och den registrerade
Endast administratören ska, genom eget lösenord, kunna behandla personuppgifter i
IdrottOnline Klubb. Denna rättighet kan dock delegeras av administratören till annan person i
föreningen. Föreningen har ansvaret att informera den registrerade om
personuppgiftsbehandling i IdrottOnline Klubb. Den registrerade har rätt att kräva att
uppgifter, helt eller delvis, inte registreras eller tas bort ur IdrottOnline Klubb. Den
registrerade har även rätt att kräva att personuppgifter inte publiceras på föreninens hemsida.
(För mer kunskap om Personuppgiftslagen se www.datainspektionen.se)

4. Publicering av personuppgifter på Internet
Registrerade personuppgifter är lösenordsskyddade och därmed inte tillgängliga för andra, om
inte administratören häver detta skydd. Föreningen och administratören är ansvariga för att
det inte publiceras information om personer som har undanbett publicering.

5. Föreningens ansvar och förpliktelser
Föreningen är ansvarig för att uppgiften som administratör tilldelas en person inom
föreningen och att föreningens medlemmar informeras om uppdraget. Lösenordet för
registrering av information och personuppgifter är personligt och ska inte göras känt för
andra. Vid misstanke om att lösenordet har spridits till andra är personen skyldig att ändra
lösenordet.
Föreningen får endast använda personuppgifter i IdrottOnline Klubb som ett led i föreningens
administrativa eller interna verksamhet. Föreningen har inte rätt att använda IdrottOnline
Klubb för massutskick av reklam eller på annat sätt sprida eller göra reklam för kedjebrev
eller kedjebrevsliknande lotterier med hjälp av e-post. Föreningen har inte heller rätt att sprida
datavirus, upphovsrättsskyddat material, sårande och/eller stötande (t ex rasistiskt eller
pornografiskt) material i strid med svensk lag eller Idrotten vill. All information under
domänen www.idrottonline.se är skyddad under upphovsrättslagen och internationella avtal.
Varje kommersiellt utnyttjande av annan information från denna domän än den föreningen
själv lagt in är förbjudet utan avtal med RF. Detta gäller t ex kopiering, vidareförmedling eller
försäljning av resultat, text, fotografier och teckningar. Återgivning av sådan information i
icke kommersiell verksamhet (t ex klubbtidningar) organiserad under RF är tillåten i
begränsad omfattning. Varje återgivning ska ha en hänvisning till aktuell domän i enlighet
med god sed.
Föreningen är ansvarig för att personuppgifter som registreras i IdrottOnline Klubb är
korrekta och uppdaterade. Föreningen är ansvarig för eventuell förlust av eller skada på
föreningens egen information i IdrottOnline Klubb som uppkommit till följd av föreningens
ovarsamhet. Fel på tjänster i IdrottOnline Klubb ska anmälas till helpdesk@rf.se.

6. RF ansvar och skyldigheter
Information om nya tjänster inom IdrottOnline Klubb kommer att publiceras på hemsidan:
www.idrottonline.se i god tid innan de erbjuds föreningen. RF förpliktigar sig att säkra
föreningens data genom interna organisatoriska och fysiska åtgärder. Detta innebär bland
annat rutiner för regelbunden backup samt säkring av data mot orättmätig tillgång för
obehöriga. RF förbehåller sig av tekniska skäl rätten till insyn i all information som lagras i
IdrottOnline Klubb. Handläggare hos RF eller företag som RF samarbetar med och som får
tillgång till personuppgifter via IdrottOnline Klubb har tystnadsplikt om allt de får veta om
den registrerade. All faktabaserad information - såsom föreningsnamn, adresser,
tävlingsprogram, resultat, organisationsinformation, anläggningsdata etc. - har registrerats av
ansvarigt organisationsled inom respektive idrott. RF påtar sig inget ansvar för förlust eller
skador som kan uppstå till följd av att någon utnyttjar information i IdrottOnline Klubb. RF
frånskriver sig varje ersättningsansvar till följd av att information i IdrottOnline Klubb är
felaktig.

7. Support och drift
RF erbjuder föreningen support via telefon eller e-post gällande driften av IdrottOnline Klubb.
Föreningarna kommer att varslas om eventuella planlagda driftsavbrott genom publicering på
hemsidan www.idrottonline.se. RF förbehåller sig rätten att göra ändringar i IdrottOnline
Klubb, exempelvis ändringar i användargränssnittet, tekniska lösningar, förbättring av
funktionalitet och integration av ny funktionalitet.

8. Avtalets varaktighet och uppsägning
Avtalet gäller i 12 månader från det datum då IdrottOnline Klubb gjordes tillgängligt för
föreningen. Avtalet förnyas därefter automatiskt i löpande 12-månadersperioder. Vid
uppsägning gäller en skriftlig uppsägningstid om 14 dagar.
Vid föreningens överträdelse mot ovanstående äger RF rätten att spärra föreningens tillgång
till IdrottOnline Klubb eller vissa av dess delar såsom gästbok, nyhetslistor och enskilda
webbsidor. Vid väsentligt brott mot detta avtal kan avtalet komma att sägas upp med
omedelbar verkan. Överträdelser mot detta avtal kan också komma att medföra
ersättningskrav. Vid misstanke om brott kan polisanmälan komma att ske.

9. Tvister
Tvist med anledning av detta avtal avgörs i enlighet med RF:s stadgar 2 Kap. 8 §.

