
Begäran om registerutdrag 
 

Kontrollera eller ändra själv 

Du kan närsomhelst på IdrottOnline (www.idrottonline.se) se vilka uppgifter vi har samlat in om dig, 

och om du kan uppdatera informationen. Du ser här alla föreningar som har lagrat personuppgifter 

om dig eller ditt barn. 

• Klicka på hänglåset längst upp till höger. Använd samma inloggningsuppgifter som du 

använder till vår medlemssida. 

• Välj organisation Simklubben Laxen – Simidrott och klicka på Logga in.  

• Klicka sedan på ditt, eller ditt barns namn och sedan på Min sida.  

• Nästa val gör du under Visa min profil som den visas för, och slutligen Simklubben Laxen. 

Eftersom alla Idrottsföreningar i Sverige är länkade till Idrottonline ser du alla föreningarna 

du eller ditt barn är, eller har varit, medlem i. 

• Klicka på Redigera min profil och se/ändra dina personuppgifter samt välja vem de skall vara 

synliga för. 

• Glöm inte att spara dina ändringar 

 

Genom att du gör detta själv minskar du administrationen väsentligt för föreningen, men givetvis 

hjälper vi dig.  

SK Laxen visar, raderar eller ändrar åt dig 

Du kan när som helt be oss visa dig vilka uppgifter vi har lagrade om dig i våra register. För att begära 

detta så skickar du ett mail till  info@sklaxen.se. I Ämnesraden skriver du Utdrag Förnamn Efternamn 

Födelsenummer (exempel: Utdrag Ken Gullberg 711008).  

Du kan närsomhelst be att få dina personuppgifter i SK Laxen raderade. För att begära detta så 

skickar du ett mail till info@sklaxen.se. I Ämnesraden skriver du Radering Förnamn Efternamn 

Födelsenummer (exempel: Radering Ken Gullberg 711008), och föreningen följer därefter GDPRs 

regelverk. 

Du kan även be oss korrigera din personuppgifter. För att begära detta så skickar du ett mail till  

info@sklaxen.se. I Ämnesraden skriver du Rättning Förnamn Efternamn Födelsenummer (exempel: 

Rättning Ken Gullberg 711008), och föreningen följer därefter GDPRs regelverk. Du skriver i 

mailtexten vad som är felaktigt samt vad det skall ändras till. 

Vill du läsa mer om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram 

en Uppförandekod för svensk idrott   

 

Styrelsen är Personuppgiftsansvarig för vår förening, och Ken Gullberg är kontaktperson 

verksamhetsåret 2018. Kontakta kansliet info@sklaxen.se om ni har några frågor så kontaktar de 

honom. 

Anledningen till att mailet går till kansliet, och inte direkt till kontaktpersonen, är att vi vill samla 

mailkommunikationen på så få konton som möjlig, i enlighet med GDPR. 
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