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Information om hantering av personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen (General Data Protection 
Regulation, GDPR) vid SLU inom forskningsprojekt 
om Mycoplasma bovis 

Personuppgiftsansvarig 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Madeleine 

Tråvén, Institutionen för kliniska vetenskaper, madeleine.traven@slu.se 018-

671782 

Ändamål 

Vi sammanställer information om betydelsen av mycoplasma bovis infektion för 

djurhälsa och produktion med syfte att förebygga smittspridning och förbättra 

djurhälsan. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kvalitetssäkra data, 

samt koppla dina enkätsvar till besättning och uppgifter om denna. 

 

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 

Utöver personuppgifter direkt insamlade via enkäten, erhålls personuppgifter samt 

besättningsuppgifter om djur från Växa Sveriges databaser, insamlade via 

Kokontroll, KAP, Härstamningskontroll, Smittsäkrad besättning och 

seminbokföring och anknutna system. 

Rättslig grund 

Samtycke ligger till grund för medverkan i forskningsprojektet och för att 

projektansvariga får tillgång till uppgifter från Växa Sveriges databaser enligt 

ovan. Uppgifterna får användas för forskningsändamål och framkomna resultat får 

publiceras i avidentifierad form. Bearbetning sker konfidentiellt och redovisning av 

forskningsresultat sker utan koppling till enskild besättning.  
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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. Mer information om 

utlämnande och skyddande av personuppgifter finns på https://www.slu.se/om-

slu/kontakta-slu/personuppgifter/ 

Överföring av personuppgifter 

Personuppgifter kan komma att överföras till Växa Sverige för att vi ska kunna 

tolka dina uppgifter. 

Lagring 

Personuppgifterna är insamlade för forskningsändamål och kommer lagras i 

enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i 

statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA:FS 1999:1). 

Dina rättigheter 

Du har rätt enligt lag 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 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta projektansvarig 

på SLU (Madeleine Tråvén). 

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/  
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