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Personuppgiftsansvarig
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: vicedekan med
ansvar för föredragsserien vid fakulteten för skogsvetenskap.
Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Ändamål
Vi direktsänder och tillgängliggör föredrag samt efterföljande frågestund ur
föredragsserien Värt att veta på internet för att sprida information om SLU:s
verksamheter till SLU:s anställda, studenter, allmänheten m.fl.
SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att
SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kategorier av personuppgifter och källan till dem
De personuppgifter som vi samlar in är när en besökare vid ett föredrag ställer en
fråga till föredragshållaren. Denna fråga hörs i direktsändningen och sedan också
på den film som tillgängliggörs på webben (Youtube). Under föredragets gång kan
även fotografering av scen och ev. publik förekomma. Detta för att kunna
dokumentera och informera om föredragsserien.

Rättslig grund
Vi stödjer insamlandet av personuppgifter (frågeställares röster och eventuell
fotografering av foto) på den rättsliga grunden att SLU som lärosäte har ett
uppdrag att informera anställda och övriga om sin verksamhet (3:e uppgiften).
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse,
högskolelagen 1 kap. 2 §.

Postadress: Postadress
Besöksadress: Besöksadress
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 10 00 (vx)
Mobilnr: XXX-XXX
fornamn.efternamn@slu.se

Informationstext till den registrerade gällande hantering av personuppgifter vid SLU (föredragsserien Värt att veta)

Utlämnande
SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän
handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna
handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Överföring av personuppgifter
Vi sänder videon öppet på internet. Foton från föredragstillfällen kan publiceras på
SLU:s webb.

Internationell överföring
Filmerna tillgängliggörs på Youtube, som är certifierade enligt Privacy Shieldramverket för att skydda dina personuppgifter.

Lagring
Filmerna kommer att ligga på Youtube under en period av 2 år, eller tills de känns
vetenskapligt mindre relevanta.
Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om
allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter
Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade,
rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt
rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter,
kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Synpunkter
Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till
integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.
Om du inte är nöjd med SLUs svar, kan du vända dig med klagomål på SLUs
behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen,
datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.
Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på https://www.datainspektionen.se/
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