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GDPR FYRIR ÍÞRÓTTAHREYFINGUNA

• Vinna við Vinnsluskrá ÍSÍ hófst í maí mánuði og var leitað 
til Advania um aðkomu að því verkefni.

• Hlé varð á verkefninu í júlí og ágúst vegna 
mannabreytinga hjá Advania Advice.

• Verkefnið hófst að nýju í september og stendur enn yfir.
• Markmið ÍSÍ er að taka að sér að leiða þessa vinnu fyrir 

íþróttahreyfinguna, einfalda það verk sem hver 
sambandsaðili og íþróttafélag þarf að vinna og lágmarka 
kostnað íþróttahreyfingarinnar við verkefnið.



GDPR FYRIR ÍÞRÓTTAHREYFINGUNA

• Haldin var einn kynningarfundur með fulltrúum frá ÍBR, UMSK, GSÍ, SSÍ, 
KSÍ, Þrótti, Ármanni, Breiðablik, Fjölni og KR.

• Sent var sniðmát á þessa aðila til að merkja við þær vinnslu sem eiga við 
hjá þeim.

• Í framhaldi af þeim fundi fór í gang vinna með ÍBR við að gera grunn að 
vinnsluskrá sem nýtist öllum íþróttahéruðum, með áherslu á 
mannvirkjamál og viðburði.

• Fundir haldnir með KSÍ til að fara yfir vinnsluskrá fyrir sérsambönd, með 
áherslu á vinnslur tengdum mótakerfum o.fl.

• Fundir haldnir með Þrótti, Ármanni og Breiðablik til að fara yfir 
vinnsluskrá sem gæti nýst félögum, með áherslu á viðkvæma 
málaflokka.



AFURÐIR ÞESSA VERKEFNIS

• ÍSÍ mótar vinnsluskrá fyrir sína starfsemi ásamt 
Persónuverndarstefnu.

• Grunnur að vinnsluskrá ásamt leiðbeiningum og 
persónuverndarstefnu verður til fyrir sambandsaðila og 
íþróttafélög og afhent þeim öllum að kostnaðarlausu. 

• Aðili innan ÍSÍ tekur að sér að halda utan um þessa þætti og 
miðla upplýsingum til sambandsaðila.

• Fræðslufundir verða haldnir um málefnið.

• Líta þarf á þessar aðgerðir sem tækifæri til að laga meðferð 
persónuupplýsinga og ýmsar skráningar í íþróttahreyfingunni.



FLÆÐI UPPLÝSINGA – GDPR INNLEIÐING

ÍSÍ

SÉRSAMBÖND

ÍSÍ dreifir gögnum tengdum verkefninu 
til íþróttahéraða og sérsambanda.

ÍÞRÓTTAHÉRUÐ ÍÞRÓTTAFÉLÖG DEILDIR

Fyrirspurnir skal senda beint til 
íþróttahéraðs sem mun svo koma 

fyrirspurn til verkefisstjóra ÍSÍ 

Fyrirspurnir skal senda 
beint til verkefisstjóra ÍSÍ 

personuvernd@isi.is
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