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Personuppgiftsansvarig 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter.  

Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90. 

Ändamål 
Syftet med denna enkät är att studera och kartlägga förekomsten av wapiti 
(kanadensisk kronhjort) i svenska vilthägn. Därför vill vi via enkäten i ett 
självständigt arbete (exjobb) på kandidatnivå undersöka allmänhetens åsikt om 
detta och sammanställa detta. 

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att 
SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv. 

Rättslig grund 
Behandlingen av dina personuppgifter i detta studentarbete stöder sig på ditt 
samtycke som du fyller i innan du kan påbörja enkäten på det webbaserade 
enkätverktyget Google Formulär.  

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.  
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Överföring av personuppgifter 
Insamlad information ifrån denna enkät kommer att diskuteras av studenten och 
handledaren och kommer sedan sammanställas i det självständiga arbetet 
(exjobbsrapporten) på kandidatnivå i kursen EX0865 under vårterminen 2022. 
Detta arbete kommer sedan publiceras på SLU:s öppna arkiv Epsilon. Uppgifterna 
hämtas in med Google Formulär.  

Internationell överföring 
Vi samarbetar inte med en organisation utanför EU/EES och kommer inte föra över 
några personuppgifter dit. 

Lagring 
Inga personuppgifter kommer att lagras längre än vad som krävs för att färdigställa 
rapporten. Studentarbetet kommer att lagras i SLU:s arkiv under så lång tid som 
svensk lagstiftning kräver. 

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. 

Återkallande av samtycke 
Om SLUs behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du en 
rätt att återkalla detta samtycke.  

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 http://www.datainspektionen.se/  

 


