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Informationstext till den registrerade gällande
hantering av personuppgifter i enkäten om
medborgarforskning (citizen science)
Personuppgiftsansvarig
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Staffan Roos,
staffan.roos@slu.se, 018-67 23 60.
Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Ändamål
Denna enkät är ett samarbete mellan utredningen kring plattform för citizen science
på SLU och ARCS (Arenas for Co-operation through Citizen Science).
Utredningen kring plattform för citizen science på SLU har till syfte att kartlägga
medborgarforskningsprojekt vid SLU samt att identifiera styrkor, behov och
möjligheter för en effektivare medborgarforskning vid universitetet. Enkäten är en
viktig del i kunskapsinhämtningen i utredningen.
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 ska enligt förordningen om Sveriges lantbruksuniversitet bedriva fortlöpande
miljöanalys enligt § 1a. Utredningen om medborgarforskning är nödvändig för att
kvalitetssäkra den verksamheten, och enkäten är en viktig del i detta arbete.
Behandlingen av personuppgifter är därför nödvändig för att uppfylla en uppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e) i dataskyddsförordningen.

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.
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Överföring av personuppgifter
Uppgifterna samlas in och lagras tillfälligt hos SurveyMonkey, företaget som
tillhandahåller enkätverktyget.

Internationell överföring
Personuppgifterna som samlas in via enkäten överförs och lagras tillfälligt i USA
hos SurveyMonkey. SurveyMonkey är certifierade enligt Privacy Shieldramverket. Du kan läsa mer om det på www.privacyshield.gov.

Lagring
De personuppgifter som samlas in i enkäten lagras hos SurveyMonkey i max 90
dagar från det enkäten avslutas. Därefter finns de endast hos SLU. SLU lagrar
uppgifter så länge som behövs för att genomföra de analyser som behovs inom
utredningen kring plattform för citizen science vid SLU. Därefter lagras de i
enlighet med svensk arkivslagstiftning och Riksarkivets föreskrifter.

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 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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Information to data subjects about the processing of
personal data at SLU in the survey about citizen
science

Data controller
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is the data controller for
the processing of your personal data. Your contact for this processing is: Staffan
Roos, staffan.roos@slu.se, 018-67 23 60.
The data protection officer at SLU can be reached at dataskydd@slu.se or by phone
at 018-67 20 90.

Purpose
This survey is a collaboration between the ongoing citizen science platform study
at SLU and the ARCS (Arenas for Co-operation through Citizen Science) project.
The main objectives of the SLU’s citizen science platform study are the mapping
of citizen science research projects at SLU and identifying strengths, needs and
opportunities for more effective citizen science at the university. This survey forms
an important part of the knowledge basis in the study.
SLU will also process your personal data as required for SLU to comply with
regulations on public documents and the archives of public authorities.

Legal basis
According to the Regulation about Swedish University of Agricultural Sciences,
SLU shall manage the Environmental Monitoring and Assessment (EMA) in
accordance with § 1a. The citizen science platform study is necessary in order to
quality assure EMA, and the survey is an important part of this work. The
processing of personal data is therefore necessary to fulfill a task of public interest
under Article 6.1 e) of the Data Protection Regulation.

Disclosure
SLU may disclose your personal data to anyone who requests a public document
that includes your data, in accordance with the regulations on public documents,
unless they are subject to non-disclosure.
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Transfer of personal data
The data is collected and stored temporarily at SurveyMonkey, the company
providing the survey tool.

International transfer of personal data
The personal data collected through the survey is temporarily transferred and
stored in USA at SurveyMonkey. SurveyMonkey is certified according to the
Privacy Shield-framework. You can read more about it at www.privacyshield.gov.

Storing data
The personal data collected in the survey is stored at SurveyMonkey for a
maximum of 90 days from the end of the survey. After that they are only available
at SLU. SLU stores data as long as needed to carry out the analyzes within the
citizen science platform study. After that the data is stored in accordance with
Swedish archive legislation and the National Archive regulations.

Your rights
Under certain circumstances and according to law, you have the right to have your
personal data erased, corrected or limited. You also have the right of access to the
personal data being processed, and you have the right to object to the processing of
your data. To exert your rights, contact the Privacy and Data Protection Function
Unit (contact details below).

Comments
If you have any comments on the processing of personal data at SLU, contact the
Privacy and Data Protection Function at dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.
If you are not happy with the answer provided by SLU, you can take your
complaint to the Swedish Data Protection Authority,
datainspektionen@datainspektionen.se or 08-657 61 00.
Read more about the Data Protection Authority at
hhttps://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/
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