
INFORMATION OM HUR MINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS I ENKÄTEN OM RENHÄLSA OCH UTFODRING 
 
Personuppgiftsansvarig  
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Universitetet i Tromsø - 
Norges arktiska universitet (UiT) är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina 
personuppgifter och kommer att behandla dina personuppgifter för att följa reglerna kring allmänna 
handlingar och myndigheters arkiv. Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90, 
UiT Norges arktiske universitet nås personvernombud via personvernombud@uit.no, telefon: +47 77 64 63 22 
og + 47 97 69 15 78. Dataskyddsombud vid SVA kontaktas genom att skriva till Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA 751 89 Uppsala.  
 
Informationen från enkätsvaren kommer de i inbjudan nämnda kontaktpersonerna i från Norge och Sverige att 
arbeta med tillsammans (såsom att analysera enkätsvaren och publicera resultaten) och kommer vara en del 
av tre forskningsprojekt, se nedan. 
  
Ändamål 
Renskötare i både Norge och Sverige tvingas på grund av förändrat klimat, extrema väderförhållanden eller 
brist på tillgång av betesmarker allt oftare att nöd- eller stödutfodra sina renar under vinter- och vårsäsongen. 
I dagsläget vet vi mycket lite om hur utfodring påverkar renens hälsa och beteende, men vi vet sedan tidigare 
att ökad djurtäthet och stress hos renarna kan leda till ökad förekomst av infektionssjukdomar.  
 
Genom att besvara den här enkäten bidrar du till ökad kunskap om hur dessa förändrade förhållanden 
påverkar renskötseln. Detta leder till att vi tillsammans kan hitta lösningar och strategier för att möta framtida 
utmaningar inom renskötseln.  
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att genomföra en enkätundersökning där informationen 
kommer att användas som underlag i en del av två forskningsprojekt i Sverige, ett som berör 
infektionssjukdomar i ögon och mun hos ren (Karin, SVA) och ett som undersöker för effekter av utfodring av 
ren (Heidi, SLU) samt för norsk del som underlag för ett examensarbete i Norge. Genom att lämna ditt 
samtycke godkänner du att SLU, SVA och UiT behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer 
att behandlas för att kunna skicka ut enkäten och för att kunna behandla och kategorisera dina svar. 
Resultaten kommer att presenteras på sådant sätt att svar inte kan härledas till enskilda renskötare. 
Uppgifterna kommer endast att behandlas för att kunna genomföra enkäten. 
 
Läs mer om de svenska forskningsprojekten här:  
Infektionssjukdom i ögon och mun hos ren 
Effekter av utfodring 
 
Rättslig grund  
Enligt förordningen om SLU, 1a§, ska SLU bedriva forskning. Vår behandling av dina personuppgifter är 
nödvändig för att kunna bedriva forskningen, vilket gör att den rättsliga grunden för att vi behandlar dina 
personuppgifter är att SLU ska utföra en uppgift av allmänt intresse. För utskick av enkät och hantering av 
enkätsvaren är den registrerade lämnat sitt samtycke för behandling av personuppgifter för det ändamålet. 
 
SLU och SVA är statliga myndigheter och har en skyldighet att följa reglerna för allmänna handlingar, 
myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna 
på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.  
 
Offentlighetsprincipen   
Som svenska statliga myndigheter omfattas SLU och SVA av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla 
handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att 
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas dock uppgifter av sekretess och lämnas därför inte ut.  
 
Användning av personuppgifter  
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Endast uppgivna kontaktpersoner, som är Morten Tryland (Norge), Karin Wallin Philippot och Heidi Rautiainen 
(Sverige), kommer att ha åtkomst till frivilligt angivna personuppgifter. 
  



 
Lagring  
Dina personuppgifter och svar lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och 
myndigheters arkiv. I det här fallet innebär det att dina uppgifter kommer att sparas i minst 10 år. Om 
informationen är viktig för framtida forskning kan den behållas längre än så.   
 
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.  
 
SYNPUNKTER 
Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och 
dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.  
Du kan också vända dig till dataskyddsombudet hos SVA genom att kontakta Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA  751 89 Uppsala 
Om du inte är nöjd med SLU:s eller SVA svar, kan du vända dig med klagomål på behandlingen av dina 
personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, E-post: imy@imy.se, eller 08-657 61 00. Du kan läsa mer 
om Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på www.imy.se.   
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