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Informationstext till den registrerade gällande 
hantering av personuppgifter vid SLU 

Personuppgiftsansvarig 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Samordnare 
Anneli Lundkvist, som nås på anneli.lundkvist@slu.se, 018-67 27 12.  

Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, som nås på anna.jarmar@slu.se 
eller 018-67 22 75. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. 

Ändamål 
1. Sammanställning av information om fältforskning och fältförsöks-

verksamhet inom jordbruksområdet med syfte med att samordna och 
utveckla fältforskningen i Sverige. 

2. 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 
Vi behandlar följande personuppgifter: förnamn, efternamn, postadress, 
telefonnummer, e-postadress, placering av fältförsök (koordinater). Uppgifterna 
kommer från ansvariga inom fältförsöksverksamheten (Hushållningssällskapet 
m.fl.). Vidare finns uppgifterna fritt tillgängliga för allmänheten på FältForsks 
hemsida (www.slu.se/faltforsk). Se även Hushållningssällskapets hemsida: 
http://hushallningssallskapet.se/om-oss/personuppgifter-gdpr/. 

Rättslig grund 
För ändamål 1 behandlas personuppgifterna för att uppfylla en uppgift av allmänt 
intresse, nämligen för att informera allmänheten om SLU:s verksamhet 
(Högskolelagen 1992:1934) 1 kap. 2§.  
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För ändamål 2 behandlas personuppgifterna för att dokumentera SLU:s verksamhet 
(Arkivlag 1990:782) 3§ samt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap. 4-6 
och Tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap. 2.  

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.  

Lagring 
Dina personuppgifter lagras hos SLU så länge det är relevant att kunna använda 
det.  

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om 
allmänna handlingar och myndigheters arkiv. 

Dina rättigheter 
Du har 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 Anna 
Jarmar eller dataskydd. 

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

Synpunkter 
Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till 
dataskydd@slu.se, 018-67 20 90. 

Om du inte är nöjd med SLU:s svar på din kontakt, kan du vända dig med 
klagomål på SLU:s 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/om-oss/arbetssatt/klagomal/. 
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