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Information om personuppgiftsbehandling vid SLU för 
deltagande i enkätstudien ’Upplevelser och 
förväntningar kring djurskyddskontroll’ 

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

Kontaktpersoner för projektet är projektledare Lotta Berg som nås via 
lotta.berg@slu.se eller 0511-67 107 och forskare Frida Lundmark Hedman som nås 
via frida.lundmark@slu.se eller 0511-672 12. 

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

Ändamål 
I denna unika studie, vill vi studera hur olika typer av djurskyddskontroller, såväl 
offentliga som privata, upplevs av de som utför kontrollerna respektive de vars 
verksamheter utsätts för kontrollerna, det vill säga djurägarnas.  
 
Studien ska hjälpa oss att: 

• förstå vilka faktorer som påverkar hur en djurskyddskontroll upplevs  
• förstå vilka faktorer som påverkar vilka förväntningar man har inför en 

djurskyddskontroll 
• förstå hur man ser på ”kontrollarenan” i stort när både offentliga och 

privata aktörer utför kontroller inom samma område 
• komma med vetenskapligt baserade råd kring hur djurskyddskontrollerna 

kan förbättras och effektiviseras 
 
De uppgifter vi samlar in från dig kommer således att användas för att kunna besvara 
dessa frågor. Materialet kan även komma att användas i framtida studier som följer 
av denna. 
 
Alla resultat från enkäten publiceras på gruppnivå och kommer inte att kunna 
kopplas till enskilda människor. 
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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 
SLU har enligt förordningen om Sveriges lantbruksuniversitet som uppdrag att 
bedriva forskning inom bland annat djurskydd, vilket är en uppgift av allmänt 
intresse enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1e). För att kunna utföra det 
uppdraget behöver SLU behandla personuppgifter om dig som väljer att delta i den 
här studien.  

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 offentlighetsprincipen, 
såvida inte de ska beläggas med sekretess.  

Överföring av personuppgifter 
Vi kommer inte att överföra personuppgifter till några parter utanför SLU.  

Internationell överföring 
Vi samarbetar inte med någon organisation utanför EU/EES, och således kommer 
inga personuppgifter att överföras dit. 

Lagring 
Allt material som samlas in i projektet kommer att lagras enligt EU:s 
dataskyddsförordning GDPR. Ingen direkt identifierande information, såsom namn, 
adress, personnummer m.m. kommer att samlas in, men enligt rättspraxis anses även 
din dators IP-adress utgöra en personuppgift eftersom den skulle kunna användas för 
att knyta svaret till dig. Dina enkätsvar sparas initialt på stängda webbplatser (via 
enkätverktyget Netigate) under max 6 månaders tid för att därefter lagras utan 
identifierande uppgifter under 10 års tid vid SLU enligt lagstiftningen om allmänna 
handlingar och myndigheters arkiv.  
 
När resultatet publiceras kommer inga personuppgifter finnas med i texten. Inte 
heller andra beskrivningar som skulle kunna kopplas till dig kommer att finnas med. 

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 
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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 eller 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 via 08-657 61 00 eller 
datainspektionen@datainspektionen.se.  

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.datainspektionen.se/  
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