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Dataexport från IdrottOnline till IUP 
 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) använder IUP (Idrottens utbildningsplattform) för 

administration och genomförande av utbildningsverksamhet. IUP hämtar data från föreningens 

IdrottOnline via en så kallad API. För att hämtningen ska genomföras behöver föreningen godkänna 

IUP som applikation i IdrottOnline. Föreningens medlemmar kan efter godkännande genomföra 

utbildningar i IUP samt få en översikt på genomförda och kommande utbildningar i plattformen. 

 

Vilken data delar föreningen via IdrottOnline med IUP? 

När föreningen godkänner IUP som applikation i IdrottOnline får SB&K tillgång till all data om 

föreningen och dess medlemmar. SB&K använder endast data som är relevant för utbildningar i IUP. 

 

För personer använder SB&K följande data från IdrottOnline för IUP 

- Namn 

- Personnummer 

- Mejladress 

- Telefonnummer 

- Vilka föreningar inom SB&K personen är kopplad till 

- Vilka roller personen har inom föreningen 

- Vilka roller personen har inom förbundet 

 

För föreningar och distrikt använder SB&K följande data från IdrottOnline för IUP 

- Organisationstyp 

- Organisationsnummer (gäller i dagsläget bara förbundet) 

- Organisationskod 

- Föreningens namn i olika format 

- Föreningens adress som är satt som default i IdrottOnline (gäller i dagsläget bara förbundet) 

- Föreningens hemsidesadress (gäller i dagsläget bara förbundet) 

 

Vilken data förs över via API från föreningen till SB&K och IUP? 

Den tekniska beskrivningen finns på IdrottOnline API Portal 

SB&K använder sig av följande parametrar/metoder för att hämta data till IUP 

Helpers: roletypecategories, organisationtypes 

Persons: personsinsport 

Organisations: organisationsinsport 

 

Vad händer om en förening inte godkänner applikationen IUP i föreningens IdrottOnline? 

Godkänner inte föreningen applikationen kan föreningens medlemmar inte genomföra digitala 

utbildningar i IUP. SB&K delar inte med sig någon data från IUP till andra organisationer. I IUP är 

därför endast förbundets organisationsnummer, namn och adress publika. Personuppgifterna är 

endast tillgängliga för utbildningsansvariga, utvecklare och administratörer.   
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