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Information om personuppgiftsbehandling vid SLU för 
deltagande i projektet Mitt liv med hund 

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

Kontaktpersoner och ansvariga för projektet är projektledare Therese Rehn och 
projektadministratör Susanne Lindwall, som nås via mittlivmedhund@slu.se. 

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

Ändamål 
I detta unika projekt, vill vi studera samband mellan livsstil, hälsa och beteende med 
fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd.  
 
Projektet ska hjälpa oss att: 

• identifiera miljömässiga, genetiska och näringsmässiga riskfaktorer för 
olika sjukdomar, hälsa och beteende hos hund 

• få bättre förståelse för hur vi kan förebygga, diagnosticera och behandla 
vanliga sjukdomar hos hund 

• utvärdera hälsomässiga aspekter av hundägarskap 
• hitta nyckelfaktorer som påverkar hur relationen mellan hund och ägare 

utvecklas 
 
Alla resultat från projektet publiceras på gruppnivå och kommer inte att kunna 
kopplas till enskilda människor. 
 
SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att 
SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.  
 
Projektet Mitt liv med hund har godkänts av Etikprövningsnämnden (dnr: 2019-
02936) och av Uppsala djurförsöksetiska nämnd (dnr: 5.8.19-06940/2019). Dessa 
beslut kan du ta del av via projektets hemsida. 
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Rättslig grund 
Behandlingen av dina personuppgifter i detta projekt stöder sig på ditt samtycke som 
du godkänner i det webbaserade enkätverktyget Netigate. 

Separata samtycken måste fyllas i och godkännas av dig om du i projektet väljer att: 

• delta i enkätundersökningar 
• tillsammans med din hund delta i beteendetester 
• lämna hårprover från dig och din hund 
• tillåta att forskarna i projektet får tillgång till din hunds veterinärjournal  
• ta del av individanpassade resultat  
• skicka bilder eller filmer till oss (för publicering eller som underlag till 

forskning)  
• delta i andra projekt som är kopplade till Mitt liv med hund 
 

Offentlighetsprincipen 
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. Dock 
kommer data att lagras hos Netigate, då insamling sker via deras enkätverktyg. 

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

Lagring 
Varje forskningsperson tilldelas en slumpmässigt genererad kod när denne 
registrerar sig i projektet. Kodnyckeln kommer att skyddas genom att den sparas i 
en lösenordskyddad så kallad Restricted-mapp på SLU. Tillgång till denna mapp och 
dessa kodnycklar kommer endast projektledare och projektadministratör att ha. Om 
något oförutsett inträffar vilket gör att någon av dessa två personer inte längre kan 
medverka i projektet, överlåts tillgången till en ersättare inom forskargruppen. 

Inga personuppgifter kommer att lagras längre än vad som krävs. I detta projekt 
kommer uppgifterna som längst att lagras under max 20 år, om inte du som 
hundägare väljer att lämna projektet tidigare än så och begär att uppgifterna raderas. 

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om 
allmänna handlingar och myndigheters arkiv. 
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Dina rättigheter 
Du har enligt lag rätt att 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 
Du har alltid en rätt att ta tillbaka ditt samtycke till att delta i projektet. För att ta 
tillbaka ditt samtycke ska du kontakta någon i projektledningen:  

Therese Rehn (projektledare) 
SLU, Husdjurens miljö och hälsa 
Mitt liv med hund 
Box 234 
532 23 Skara 
E-post: mittlivmedhund@slu.se 

Susanne Lindwall (projektadministratör) 
SLU, Husdjurens miljö och hälsa 
Mitt liv med hund 
Box 234 
532 23 Skara 
E-post: mittlivmedhund@slu.se 

 
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 Integritetsskyddsmyndigheten via 08-657 61 
00 eller imy@imy.se. 

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på deras hemsida som du kommer till 
genom att klicka här.  
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