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Personuppgiftsansvarig 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Thomas Norrby, 

thomas.norrby@slu.se, 018-671889 

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

Ändamål 

Vi sammanställer information om pågående forskning i Sverige om landsbygds- 

och regional utveckling. Uppdraget kommer från Regeringen som vill få en bättre 

överblick, se en bättre samordning och därmed en starkare kunskapsutveckling- 

och spridning till stöd för beslutsfattare och lokal/regional utveckling. 

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att 

SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Vi 

kopplar inte den information du ger oss med annan information. Dina 

kontaktuppgifter kan komma att användas för fördjupade frågor samt för inbjudan 

till utlysning av medel för forskarnätverk och/eller forskarkonferenser. 

Rättslig grund 

Som universitet har vi enligt högskolelagen 1 kap. 2 § rätt att samla in en uppgift 

av allmänt intresse. Det allmänna intresset är formulerat i regeringsuppdraget. 

Dock krävs samtycke för att samla in personuppgifter, därav behovet  

Utlämnande 

SLU kommer inte att lämna ut dina kontaktuppgifter eller använda dessa för annat 

ändamål än för regeringsuppdragets ändamål (som ovan) 
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Överföring av personuppgifter 

Uppgifterna kommer att sammanställas och presenteras som en samlad rapport.  

Lagring 

Personuppgifter och informationen i enkäten kommer att lagras i fem år för att 

möjliggöra ytterligare analys och främja utökat samarbete.  

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om 

allmänna handlingar och myndigheters arkiv. 

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. Kontakta då personuppgiftsansvarige ovan.   

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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